Dynamisk valutaveksing (DCC)

Tilbyd dine
kunder at
betale i sin
egen valuta.
Dynamisk valutaveksling indebærer at dine
kunder kan vælge om de vil betale i sin egen
valuta eller i danske kroner (DKK). Bambora
tilbyder en opdateret, konkurrencedygtig
valutakurs og din kunde ved præcis hvor meget
købet koster.

Dynamisk valutaveksling (DCC) - Sådan fungerer det

Sådan betaler kunden
i sin egen valuta
1. Internationalt kortkøb
Din kunde sætter sit kort i terminalen.

2. Valuta tjek
Bambora kontrollerer hvilken valuta kortet
er tilknyttet.

3. Beløb at betale
Din kunde ser beløbet i danske kroner (DKK)
og sin egen valuta.

4. Vælg valuta
Din kunde vælger at betale i sin valutavia
terminalen.

5. Veksling
Bambora sender transaktionen i kundens
valuta til hans eller hendes bank.

6. Klarmelding
Terminalen verificerer at kortkøbet er
gået igennem.

Har du spørgsmål kan du kontakte os på 79 78 47 00
eller support@bambora.com.
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Dynamisk valutaveksling (DCC) - Q&A

Spørgsmål og svar om
dynamisk valutaveksling
Hvordan fungerer dynamisk valutaveksling?
Bambora overtager valutavekslngen fra kundens bank og
tilbyder en konkurrencedygitg vekselkurs.
Hvilke valutaer er koplet til dynamisk valutaveksling?
Dynamisk valutaveksling understøtter EUR, GBP, USD, CHF,
NOK, SEK for Visa og Mastercard. Mastercard understøtter
endvidere JPY, CAD og AUD.
Hvilket beløb vises i kortterminalen?
For kunder med kort som understøttes af ovennævnte valutaer
viser kortterminalen beløbet både i danske kroner (DKK) og i
kundens egen valuta. Beløbet i kundens egen valuta indeholder
også vekslingsafgiften.
Hvilke fordele får din kunde hvis han eller hun vælger at
betale i sin egen valuta?
Din kunde får en konkurrencedygtig vekselkurs som hentes fra
Reuters. Det giver et tydeligt billede af købsprisen i en valuta som
han eller hun forstår. Muligheden gør det også nemmere for
forretningsrejsende at administrere deres rejseafregninger.
Hvad skal jeg anbefale min kunde at vælge?
Anbefal kunden selv at vælge valuta.
Findes der nogle udgifter i forbindelse med valutavekslingen
for min kunde?
Din kunde betaler en afgift på købsbeløbet som vises tydeligt
i kortterminalen.
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