Dynamic Currency Conversion
Ge dina utländska kunder möjligheten att betala i sin egen valuta.
Det är god kundservice och ökar din lönsamhet.
En lönsam produkt för dig
och dina kunder

Betalning med kort sker vanligtvis i lokal valuta
och räknas sedan om till kundens egen valuta,
med en avgift. Elavon erbjuder nu ett bättre
alternativ för dina kunder:
DCC (Dynamic Currency Conversion)

Vad är DCC?

DCC är ett erbjudande till dina utländska kunder
att betala i sin egen valuta, samtidigt som ditt
företag ändå tar emot betalningen i svenska
kronor. Terminalen låter kunden välja mellan att
betala i svenska kronor eller i sin egen valuta.
Väljer kunden den egna valutan så visar kvittot
beloppet i svenska kronor, valutakurs samt
totalbeloppet i kundens egen valuta, alltså
samma belopp som visas på kundens konto.

Öka din lönsamhet med DCC

Elavon återför 0,75 % av köpbeloppet till ditt
företag när utländska kunder väljer att betala i sin
egen valuta. Summan i svenska kronor krediteras
ditt företag i slutet av varje månad.

Fördelar
Ny intäktskälla – När kunden väljer
att använda DCC återför vi 0,75% av
köpbeloppet till ditt företag.
Bättre kundservice - Utländska kunder får
direkt veta hur mycket de ska betala i egen
valuta och undviker på så sätt obehagliga
överraskningar.
Komplett lösning - Vi hanterar allt från
valutakurser och transaktioner till slutlig
avstämning och återbetalning. Vi erbjuder
också 24-timmars kundservice.
Mervärde utan kostnad – Det tillkommer
inga extra kostnader för din verksamhet
genom att börja använda DCC, och det är
lätt att komma i gång.

64 valutor

DCC från Elavon hanterar upp till 64 olika
valutor, inklusive:
• Brittiska pund
• Australiska dollar
• Euro
• Kanadensiska dollar
•A
 merikanska dollar
• Schweiziska franc

• Kinesiska yuan
• Polska zloty
• Danska kronor
• Hongkong dollar
• Norska kronor

Våra valutakurser är konkurrenskraftiga
och uppdateras dagligen. Elavons DCClösning uppfyller alla de säkerhetskrav som
kortföretagen ställer.

Fördelar för kunden

Alla utländska kunder med MasterCard
eller Visakort kommer att ha nytta av DCClösningen. Affärsresenärer får totalsumman
i sin egen valuta på kvittot. De kan då
omgående göra sin reseräkning utan att
behöva vänta på kontoutskriften.
Turister behöver inte bekymra sig för
omräkningen från svenska kronor till
sin egen valuta.
Kunden känner sig mer ”hemma” och är trygg
med vad det slutliga priset blir. Detta ger ökad
köplust.

Hur fungerar DCC?

Automatiskt
Terminalen identifierar vilka kort som
omfattas av DCC. Personalens uppgift blir
att vägleda kunden och informera om vad
DCC är.
Översiktligt
Kvittot visar beloppet i svenska kronor,
valutakurs samt totalbeloppet i kundens
egen valuta.

Elavon erbjuder också en Best Rate Guarantee.
Det betyder att om kunden upplever sig få en
sämre valutakurs genom Elavon än av sin egen
kortutställare, betalar vi ut mellanskillnaden.
Så trygga är vi med att vi erbjuder den bästa
valutakursen!

Kontakta oss:

salgtm@elavon.com

Utbetalning
Återbetalningen görs som vanligt i svenska
kronor. Vi drar av det intjänade beloppet från
er faktura.
DCC gör att dina utländska kunder känner
sig tryggare vid köptillfället, samtidigt som
ditt företag ökar sina intäkter.

Tlf 08-59 36 64 67
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