Dynamiczne przeliczanie walut (DCC)
Powiększ swoje dochody, dokonując transakcji w walucie karty
Niezbędne rozwiązanie dla przedsiębiorców
na całym świecie
DCC to usługa wymiany walut, korzystna zarówno dla
osób płacących kartą, jak i Twojej firmy. Rozwiązanie
to umożliwia, już w chwili przetwarzania transakcji,
przewalutowanie kwoty transakcji na walutę, w
jakiej prowadzony jest rachunek karty. Oferując DCC
zyskujesz dodatkowy przychód wynikający z operacji
przewalutowania. Dokonywanie transakcji w walucie karty
znacząco wpływa na zadowolenie klienta z obsługi, dodając
wygodę, jasność i przejrzystość.

DCC obniża koszty
Dzięki usłudze DCC Twoi zagraniczni klienci będą
dokładnie wiedzieli, jaka jest łączna kwota zakupu
w walucie ich karty już w chwili przetwarzania transakcji.
Gwarantujemy, że nasze kursy wymiany walut są znacznie
atrakcyjniejsze niż te w kantorach, hotelach czy banku
posiadacza karty. Każdy rachunek pokazuje kwotę zakupu
w polskich złotych, kurs wymiany oraz kwotę w walucie
karty. Dzięki temu sprawdzanie poprawności wyciągów
z kart staje się łatwiejsze.

DCC zwiększa Twój dochód
Elavon dzieli się z Tobą przychodem generowanym
z przetwarzania zagranicznych transakcji. Przekazujemy
Ci część prowizji wygenerowanej z przeliczenia walut.
Im więcej Twoich zagranicznych klientów korzysta
z usługi DCC, tym większe są Twoje zyski. Ponieważ
kwota na rachunku jest taka sama jak na zestawieniu
transakcji posiadacza karty, usługa DCC zmniejsza liczbę
ewentualnych reklamacji.

DCC to Gwarancja Najlepszego Kursu
Usługa DCC firmy Elavon daje Twoim klientom wygodę
i pewność płacenia we własnej walucie oraz Gwarancję
Najlepszego Kursu. Elavon zapewnia konkurencyjne kursy
wymiany walut, porównywalne do tych, stosowanych
przez organizacje Visa i MasterCard. Naszym celem jest
zagwarantowanie najlepszego kursu przewalutowania
transakcji, dbając o zadowolenie zarówno Twoje, jak i
Twoich klientów, korzystających z usługi DCC.

Zarys korzyści
Dodatkowe źródło dochodu
Dokonując transakcji w walucie karty (DCC), otrzymujesz
część prowizji wygenerowanej z wymiany walut.

Dodatkowa usługa dla Twoich klientów
Zagraniczni klienci poznają dokładną kwotę transakcji,
jaką zostanie obciążony ich rachunek.

Rozwiązanie kompleksowe
Elavon obsługuje całość transakcji DCC, począwszy
od akceptacji karty, przewalutowania i przetworzenia
transakcji, po końcowe rozliczenia.

Rozwiązanie bezpłatne
Uruchomienie usługi DCC jest bezpłatne. Nie występują
żadne opłaty miesięczne i nie jest wymagany minimalny
poziom obrotu.

Błyskawiczne. Przejrzyste. Łatwe w użyciu.
Jak działa usługa DCC?
Automatycznie
DCC nie wymaga od Twoich pracowników identyfikacji
zagranicznych kart kredytowych i debetowych. Terminal
rozpoznaje, czy karta kwalifikuje się do usługi DCC, a Twój
pracownik musi jedynie spytać klienta, czy chce on zapłacić
w walucie swojej karty.

Przejrzyście
Każde potwierdzenie transakcji pokazuje kwotę w polskich
złotych, kurs wymiany oraz kwotę w walucie karty.

Korzystnie
Środki finansowe są rozliczane w polskich złotych, a
raporty w sposób wyraźny wskazują także walutę karty
klienta. Twoje miesięczne saldo pokazuje uzyskany Rabat
DCC, a Elavon odlicza tę kwotę od Twojego łącznego salda.

Pewnie

Usługa DCC firmy Elavon daje Twoim klientom wygodę
i pewność płacenia we własnej walucie oraz Gwarancję
Najlepszego Kursu.

Dlaczego warto wybrać Elavon?
Jeden dostawca dla wszystkich Twoich potrzeb
w zakresie obsługi płatności. DCC jest tylko jednym
z wielu rozwiązań, które oferujemy – począwszy
od przetwarzania płatności dokonywanych kartami
kredytowymi i debetowymi, usługi Cash Back,
doładowania telefonów komórkowych, po nowoczesną
platformę raportową i działające 24 godziny na dobę
Biuro Obsługi Klienta.

Sprawdź, ile możesz zyskać, korzystając
z usługi DCC!
Pozwól, że dokładnie sprawdzimy Twój potencjał DCC!
Dokonamy oceny Twoich transakcji przy użyciu kart
zagranicznych oraz kosztów, aby oszacować Twój
miesięczny Rabat DCC.
Usługa DCC firmy Elavon obejmuje wszystkie karty
kredytowe i debetowe MasterCard® oraz Visa® wydane
aż w 47 walutach, w tym:
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Podpis posiadacza karty
Proszę obciążyć moje konto

Jednolity proces – usługa DCC firmy Elavon jest
przejrzysta i łatwa w obsłudze. Twoje miesięczne 		
rozliczenie w jasny sposób wskaże uzyskany Rabat
DCC, a kwota ta zostanie odliczona od Twojego salda.
Elavon oferuje aż 47 walut w ramach usługi DCC – więcej
niż jakakolwiek inna firma w Europie. Im więcej walut
w ofercie DCC, tym większy dodatkowy dochód, który
możesz wygenerować.
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KOPIA DLA SPRZEDAWCY

DCC pomaga Twoim zagranicznym
klientom poczuć się jak w domu,
a Ty zwiększasz swoje zyski.

Rzetelność, na której możesz polegać – dzięki firmie
Elavon i usłudze DCC możesz być pewien, że Twoje 		
transakcje są przetwarzane i przeliczane w szybki i prosty
sposób. Elavon oferuje usługi DCC w Europie już od wielu
lat. Tysiące naszych klientów podniosło już jakość swoich
usług, zyskując jednocześnie dodatkowy dochód
z transakcji DCC.
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