A készpénzmentes fizetési szolgáltatások mindenese

Magyarországon 2018 óta a Novopayment Kft. végzi a Worldline-SIX Payment Services
kizárólagos képviseletét. A svájci központú, 160 svájci és nemzetközi bank tulajdonában álló SIX
Payment Services Európa egyik legnagyobb bankkártya elfogadásra specializálódott vállalata.
Anyavállalata, a SIX Group, több mint 75 éve nyújt szolgáltatásokat a pénzügyi infrastruktúra teljes
területén, mint például értékpapír kereskedelem, értékpapír szolgáltatások és bankközi klíring
(cégünk szolgáltatja többek között a teljes pénzügyi infrastruktúrát a svájci tőzsdének).
A Worldline-SIX Payment Services ma már több mint 32 európai országban nyújt bankkártyaelfogadási szolgáltatásokat. Magyarországon 2009 óta vagyunk jelen és mára több, mint 11.000
terminált üzemeltetünk az ország minden pontján, legyen szó élelmiszerboltokról, éttermekről,
szállodákról, benzinkutakról vagy más kereskedelmi egységekről. Szolgáltatásainkkal partnereink
jelentősen növelhetik a bankkártya elfogadás megbízhatóságát, minőségét illetve gyorsaságát.
Fontosabb referenciáink Magyarországon a teljesség igénye nélkül: Four Seasons, Marriott Hotel
Budapest, Deichmann (teljes Európa), CCC Hungary Shoes Kft., Nike Hungary, Biotech USA, IKEA,
Intersport, Triumph, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Skiny, Pandora Ékszer, Schmuck Ékszer, BL
Óraszalon, Roland Divatház, Budai Egészségközpont, Istenhegyi Magánklinika, Duna Medical Center,
Maternity Magánklinika, Budapest Airport

Amit a Worldline-SIX Payment Services és Novopayment Kft. az ügyfeleinek nyújt
Dedikált kapcsolattartó, aki rendelkezésre áll minden ügyben, legyen szó elszámolási vagy
szerződéses kérdésekről.
24 órás call center szolgáltatás a terminál hibák és egyéb technikai kérdések megoldására (gyors
reakcióidejű, kizárólag a bankkártya elfogadásra specializálódott ügyfélszolgálat).
Modern, gyors, megbízható, érintőkártyát is elfogadó terminálok (PayPass, payWave) LAN vagy
mobil kommunikációval.
Egyszerűen átlátható forgalmi kimutatás az ügyfél által választott formátumban, az általa megjelölt
email címre/címekre.
DCC (Dynamic Currency Conversion): idegen pénznemű kártya lehúzásánál a vásárlónak felajánlásra
kerül, hogy a kártya pénznemében fizessen. Így az alábbiakban található DCC-visszatérítés minden
ilyen tranzakciót követően jóváírásra kerül a kereskedőinknek (a végösszeget forintban kapják,
árfolyam kockázattal nem kell számolniuk).
Internetes (e-commerce) bankkártya elfogadás.
A Worldline-SIX Payment Services 84 különböző pénznemet fogad el és több, mint 18 különböző
pénznemben végez jóváírást.

Cégnév: ………………………………………………………………………......................................................
Kapcsolattartó: ………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám:………………………………….....................................................................................................
E-mail cím: ………………………….....................................................................................................................
Terminálok típusa:

PAX S800 LAN

Igényelt Terminál darabszáma:……………

PAX S920 GPRS

Igényelt Terminál darabszáma:……………

Bankkártya elfogadásra vonatkozó ajánlatunk
(Mastercard, Maestro, VISA, V-Pay)
POS ajánlat
1

Egységes elfogadói jutalék: 0,99% + IC (Interchange Fee/Bankközi jutalék) + CSF2 (Card Scheme
Fee/Rendszerhasználati díj)
Tranzakciós díj (a fenti díjon túl): 0 HUF/ trx
Havi szolgáltatási díj: 0 HUF
DCC-visszatérítés mértéke: 1 %
Jóváírási határidő: T + 2 nap
Elfogadom
Aláírás……………………………………………
1

InterChange díj MasterCard kártyák esetében: https://www.mastercard.hu/hu-hu/about-mastercard/what-we-

do/interchange.html
1

InterChange

díj

Visa

kártyák

esetében: https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe/fees-and-

interchange.html
2

Rendszerhasználati díj (Card Scheme Fee):

https://www.six-payment-services.com/dam/download/scheme-

fees/scheme-fees-hungary.pdf

Általános Szerződési Feltételek megtekintése

