
Dynamiczne 
przeliczanie 
walut (DCC)  
z Elavon

Przewodnik po raportach 
dotyczących transakcji DCC



Przygotuj się na większe zyski 
z DCC

KORZYŚCI Z DCC DLA CIEBIE 
I TWOICH KLIENTÓW:

• Dodatkowy przychód: otrzymujesz 
rabat od każdej transakcji

• Przejrzystość: zagraniczni klienci 
wiedzą, ile płacą w swojej lokalnej 
walucie

• Pewność i spokój: klient korzysta 
z Gwarancji Najlepszego Kursu, 
a kurs wymiany z danego dnia zostaje 
zablokowany dla danej transakcji

Dynamiczne przeliczanie walut to usługa, dzięki 
której zwiększasz swoje przychody. Bardzo 
prosto ją wykonać. Twój personel może bez 
trudu oferować ją zagranicznym klientom. 
Terminal automatycznie rozpoznaje karty, 
którymi można wykonać transakcję DCC, 
i oferuje ich posiadaczom opcję zapłaty 
w ich lokalnej walucie (walucie ich karty). 
Za każdym razem, gdy klient naciska 
„TAK”, aby zaakceptować transakcję DCC, 
otrzymujesz rabat od tej transakcji. 

Aby jak najwięcej zyskać na transakcjach DCC, 
zapoznaj się z przewodnikiem szkoleniowym 
DCC. Dowiesz się z niego, jak najlepiej 
oferować klientom tę usługę. 
Pobierz przewodnik już dziś ze strony:

https://www.elavon.pl/strefa-klienta

PRZEWODNIK PO ZESTAWIENIU TRANSAKCJI DCC
Teraz na swoim zestawieniu transakcji znajdziesz dane dotyczące 
transakcji DCC przedstawione w przejrzysty sposób: liczbę transakcji 
DCC, które Twoja firma przetworzyła, otrzymany rabat oraz potencjalny 
rabat, który firma mogłaby uzyskać. 

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.

1  Potential DCC – zobacz liczbę transakcji wykonanych przez klientów, którym 
przysługuje prawo do skorzystania z DCC.

2  DCC stan bieżący – zobacz liczbę i wolumen zrealizowanych transakcji DCC.

3  Udział transakcji DCC – sprawdzaj ten wskaźnik co miesiąc, ponieważ obrazuje 
on procent uprawnionych transakcji DCC, które zostały faktycznie przetworzone 
z wykorzystaniem DCC. Im wyższy procent, tym wyższe Twoje przychody. 

4  Uzyskany/utracony rabat – sprawdź Twoje miesięczne przychody, które 
wynikają z przetworzonych transakcji DCC (DCC Stan Bieżący), tj. przypadki, 
gdy klient wybrał DCC. Sprawdzaj swoje utracone przychody w każdym 
miesiącu i ograniczaj tę liczbę, oferując swoim klientom DCC w odpowiedni 
sposób.  

Informacje dotyczące DCC

Niewykorzystane transakcje DCC 17.770,73 80 -177.70

POTENTIAL DCC
DCC STAN BIEŻĄCY

39.136,46
21.365,73

230
150 -213,66-54%
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