WL DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut)

Zaoferuj nowe możliwości klientom
międzynarodowym z DCC
DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) to usługa umożliwiająca Twoim klientom zagranicznym
płacenie w ich rodzimej walucie. Klient poznaje kurs wymiany w momencie zakupu. Dzięki temu,
znając kwotę w obu walutach może wybrać, w której chce zapłacić.
Jak to działa?
Najpierw terminal automatycznie identyfikuje
walutę karty.
Następnie terminal przelicza kwotę zakupu na
odpowiednią walutę w oparciu o kurs wymiany
i wyświetla obie wartości na ekranie.
Na końcu klient decyduje w jakiej walucie chce
zapłacić.
Dzięki DCC otrzymujesz atrakcyjną prowizję
z każdej transakcji, a Twój klient wie za co
i ile płaci.

Rodzaje płatności i waluty
Karty zagraniczne jak MasterCard, Maestro,
Visa, V PAY.

Korzyści
Ty zyskujesz:
zadowolenie klientów dzięki wygodnej formie
płatności;
nową, innowacyjną usługę w swojej ofercie;
więcej klientów zagranicznych;

Oferowane waluty:

USD
Dolar amerykański

NOK
Korona norweska

CAD
Dolar kanadyjski

SEK
Korona szwedzka

AUD
Dolar australijski

RON
Lej

HKD
Dolar hongkoński

TRY
Lira turecka

SGD
Dolar singapurski

ILS
Nowy izraelski szekel

TWD
Dolar tajwański

MXN
Peso meksykańskie

AED
Dirham ZEA

ZAR
Rand

EUR
Euro

BRL
Real brazylijski

GBP
Funt brytyjski

CNY
Renminbi

CHF
Frank szwajcarski

MYR
Ringgit

UAH
Hrywna

BYR
Rubel białoruski

YEN
Jen japoński

RUB
Rubel rosyjski

CZK
Korona czeska

INR
Rupia indyjska

DKK
Korona duńska

KZT
Tenge

nowe możliwości zwiększania dochodu;
łatwość i płynność w płatnościach bez dodatkowych nakładów;
brak ryzyka walutowego;
możliwość oferowania klientom wszystkich
najważniejszych walut;
wizerunek nowoczesnego sprzedawcy.
Twoi klienci zyskują:
możliwość płatności w walucie karty;
najkorzystniejszy kurs wymiany w zależności
od wybranej opcji współpracy;
pełną informację o rzeczywistych kosztach,
kursie wymiany i ostatecznej kwocie zakupu;
czas, bo nie muszą odwiedzać kantoru;
pewność, że nie pojawią się dodatkowe,
ukryte koszty.

Wymagania:
umowa z PaySquare;
umowa z dostawcą usługi za pośrednictwem
PaySquare.

DCC – zyskujesz wtedy, kiedy zyskuje Twój klient!

Jak to działa?
DCC nie wymaga od Twoich pracowników rozpoznania czy dana
karta kredytowa lub debetowa została wydana poza granicami
Polski.

Wydruk z terminala przy transakcji DCC zawsze pokaże kwotę
transakcji w polskich złotych, kurs wymiany waluty oraz kwotę
transakcji w rodzimej walucie posiadacza karty.

Transakcja rozpoczyna się tak jak zawsze, a terminal płatniczy
automatycznie rozpoznaje czy dana karta kwalifikuje się do usługi
przeliczenia waluty.

Twoi klienci mają możliwość poznania ostatecznej kwoty transakcji już w momencie zakupu w punkcie handlowym, a nie dopiero
w chwili otrzymania wyciągu z karty.

Jeżeli dana karta podlega transakcji DCC, terminal wyświetli pytanie czy klient chce dokonać transakcji w swojej rodzimej walucie.

Środki rozliczane są w polskich złotych.

1
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Wprowadź kwotę transakcji

Terminal automatycznie
identyfikuje walutę karty.

3

Posiadacz karty wybiera, czy chce
zapłacić w rodzimej walucie.

150,00 PLN
Exchange Rate
1 GBP=5,3937 PLN
Final Transaction
Amount
27,81 GBP

150,00 PLN
Exchange Rate
1 GBP=5,3937 PLN
Final Transaction
Amount
27,81 GBP

PLN 100,00

NO <ESC>

4

NO <ESC>

YES <OK>

YES <OK>

Od tego momentu transakcja
przebiega jak zawsze z autoryzacją
za pomocą PIN-u lub podpisu.

5

Paragon

W przypadku wyboru płatności
w rodzimej walucie, terminal drukuje
2 paragony zawierające dane:
******

kwotę w walucie krajowej;
kurs wymiany;
kwotę w walucie karty;
informację o zgodności płatności DCC.
prowizję za przeliczenie waluty.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta

E-mail

+48 22 646 11 99

info@pl.paysquare.eu
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