Internetes kártyaelfogadási szolgáltatás
a standard-tól az egyedi megoldásig
A
 legelterjedtebb webáruházakhoz egyszerűen, gyorsan
csatlakoztatható plug-inek (standard internetes kártyaelfogadási
megoldás)
E gyedi webáruházhoz, teljes körű dokumentáció és tesztelési
lehetőség biztosítása saját fejlesztésű plug-inek kialakításához

Milyen előnyökkel jár Önnek az internetes
bankkártya-elfogadási szolgáltatás?

Jövőorientált
fizetési megoldás
MKB Bank
SIX Pay bankkártya
elfogadás

P
 lusz szolgáltatás, versenyképesség növelése, növekvő vevői
elégedettség
E gyszerű, megfelelő dokumentációval támogatott webáruházhoz
történő integráció
A
 z emberek egyre gyakrabban vásárolnak az interneten,
a nagy összegű vásárlásokat lehetőség szerint inkább
bankkártyával intézik
L ehetőség a vásárlók körének külföldi vásárlókkal történő
bővítésére (a külföldi vásárlók nem tudják a megvásárolt árut
utánvéttel, helyi valutában kifizetni)
Az MKB Bank a folyamatban úgy közreműködik, hogy továbbítja az
Ön igényét a SIX Pay felé, majd folyamatosan figyelemmel kíséri a
szerződéskötést és a telepítést, segítve ezzel, hogy Ön minél előbb
bevezethesse üzletében a bankkártya-elfogadási szolgáltatást.
Emellett az MKB Bank színvonalas banki szolgáltatásokkal áll az Ön
rendelkezésére, többek között a bankkártya-elfogadásból származó
forgalmának vezetésével az Ön bankszámláján.

Mi a teendője, amennyiben ajánlatot szeretne
kapni a SIX Pay-től?
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Kérjük, keresse bizalommal MKB-s vállalati tanácsadóját, aki segít
Önnek kitölteni az ajánlatkéréshez szükséges dokumentációkat.

át hívható
24 órán
MKB TeleBANKár: 06 40 333 666

Biztonságos megoldás megbízható partnerrel!

Üzleti partnerének válassza
a SIX Pay-t - egyszerű és hatékony!
Biztonságos, teljes körű szolgáltatás, a vállalkozás
webáruházához igazodó internetes fizetési
megoldásokkal, felkészült szakemberek
támogatásával.

S Z E M É L Y E S E N

Ö N N E K
www.mkb.hu

SIX Pay - A garantáltan megbízható partner

SIX Pay - Wirecard - Pénzügyi biztonság

A SIX Pay luxemburgi székhelyű, a kereskedői bankkártya-elfogadásra
szakosodott, Magyarországon országos lefedettségű értékesítési hálózattal rendelkező pénzügyi szolgáltató, amely több mint 1000 magyarországi kereskedőnek nyújt kártyaelfogadási szolgáltatásokat.

SIX Group nemzetközi cégcsoport nyújtotta pénzügyi stabilitás

A SIX Pay tevékenysége jelenleg már több mint 25 országra kiterjed,
az európai bankkártya-elfogadói piac egyik vezető szereplője, széles
körű kártyaelfogadási szolgáltatásokat nyújtva a legelterjedtebb
nemzetközi kártyatársaságok védjegye alatt kibocsátott betéti és
hitelkártyákra. Egyedi szolgáltatása a Dynamic Currency Conversion
(DCC) - árfolyam választási lehetőség a fizetéskor.

F olyamatosan bővülő, több mint 25 országra kiterjedő
tevékenység

A SIX Pay az internetes kártyaelfogadási szolgáltatást egy, az internetes kártyaelfogadásra specializálódott alvállalkozó, a Wirecard CEE
közreműködésével nyújtja.

Milyen típusú bankkártyák interneten
keresztül történő elfogadására kínál
megoldást a SIX Pay?
A SIX Pay jelenleg − többek között − az alábbi bankkártyák
interneten keresztül történő elfogadására nyújt megoldást:

W
 irecard CEE, Ausztria vezető internetes fizetési szolgáltatója
által nyújtott internetes kártyaelfogadási megoldás

 iztonságos, folyamatosan ellenőrzött technológiai háttér
B

 z ügyfél- és a kártyaadatok tárolására vonatkozó legszigorúbb
A
nemzetközi előírásoknak (PCI Data Security Standards) megfelelő
biztonságos adatkezelés

SIX Pay - Egypontos kiszolgálás
A SIX PAY teljes körű megoldást nyújt az Ön internetes webáruházának bankkártyás fizetési megoldással történő kiegészítésében.

Egy kézből az összes bankkártya-elfogadási
szolgáltatás
 edikált kapcsolattartó
D
T echnikai támogatás az internetes elfogadási megoldás
webáruházhoz történő integrációjában
A
 z év minden napján, éjjel-nappal hívható ügyfélszolgálat
E gyedüli szolgáltatás a piacon: DCC megoldás (Dynamic Currency
Conversion) révén külföldi ügyfeleinek - legjobb árfolyam
garanciával - választási lehetőséget nyújthat, hogy az interneten
történő fizetés során helyi vagy a hazai pénznemben
szeretnének-e fizetni

