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®
transakcje dokonywane zagranicznymi kartami Visa i MasterCard®
mogą być przeliczane na następujące waluty:

dirham ZEA (AED)

funt brytyjski (GBP)

dolar nowozelandzki (NZD)

kwanza angolska (AOA)

cedi ghański (GHS)

rial omański (OMR)

POS – Wireless

POS
peso argentyńskie (ARS)

POS - Countertop

POS – Virtual
terminal
dolar hongkoński
(HKD)

ePOS
balboa

panamska (PAB)

dolar australijski (AUD)

kuna chorwacka (HRK)

peso filipińskie (PHP)

dolar Barbadosu (BBD)

forint węgierski (HUF)

rupia pakistańska (PKR)

lew bułgarski (BGN)

rupia indonezyjska (IDR)

polski złoty (PLN)

dinar Bahrajnu (BHD)

nowy izraelski szekel (ILS)

E-commerce

Tax Free

rial katarski (QAR)
Reporting iMerchantConnect

Taking Card
Payments

dolar bermudzki (BMD)

rupia indyjska (INR)

dolar Brunei (BND)

korona islandzka (ISK)

rubel rosyjski (RUB)

real brazylijski (BRL)

dinar jordański (JOD)

rial saudyjski (SAR)

dolar bahamski (BSD)

jen japoński (JPY)

korona szwedzka (SEK)

dolar kanadyjski (CAD)
Mobile Top-Up

szyling kenijski (KES)
Cash2Go

Contactless
Donation

mPOS –
MobileMerchant

Gift Card

nowy lej rumuński (RON)

dolar singapurski (SGD)
Omni channel

International Payment
Processing technology

frank szwajcarski (CHF)

won pd. koreański (KRW)

dolar singapurski (SGD)

peso chilijskie (CLP)

dinar kuwejcqki (KWD)

lira turecka (TRY)

chiński yuan renmibi (CNY)

rupia lankijska (LKR)

dolar Trynidadu i Tobago (TTD)

peso kolumbijskie (COP)

dirham marokański (MAD)

nowy dolar tajwański (TWD)

kolon kostarykański (CRC)

rupia maurytyjska (MUR)

hrywna ukraińska (UAH)

korona czeska (CZK)

peso meksykańskie (MXN)

dolar amerykański (USD)

korona duńska (DKK)

ringgit malezyjski (MYR)

dong wietnamski (VND)

funt egipski (EGP)

naira nigeryjska (NGN)

frank CFA ( Afryka Zachodnia) (XOF)

euro (EUR)

korona norweska (NOK)

rand pd. afrykański (ZAR)

elavon.pl/dcc
Elavon Financial Services Designated Activity Company z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 418442, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400.001,00
euro, działająca na terytorium Polski poprzez Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności)
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.
Spółka Elavon Financial Services DAC, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą handlową Elavon Merchant Services, podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
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