POS
PONUDBA

SPREJEM K A RT I C N A
PRODAJN E M M E S T U

hitro i n varno
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Hitro in varno za večji obseg
prodaje in zadovoljstvo
kupcev
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.

Najboljši pregled nad prometom poslovanja

Optimalen in sodoben pregled prometa, kjer koli in kadar
koli, z enostavnim spletnim pregledom (e-izpiskom), ki v celoti
nadomešča papirno obliko.

.

Zajamčeno izplačilo opravljenih plačil

V konkurenčnem podjetniškem svetu je pomembna prava
rešitev ob pravem času. V banki SKB se trudimo, da v vaše
poslovanje uvajamo novosti ter razvijamo tiste storitve, ki jih
potrebujete za enostavno vsakodnevno poslovanje in rast
podjetja.
Razvija in nadgrajuje se tudi sprejem kartic na prodajnem
mestu (POS). Zato v SKB sledimo spremembam in novim
zahtevam pri sprejemanju kartic, katerih cilj je večje zadovoljstvo
kupcev pri plačevanju s karticami ter s tem večji obseg
prodaje in boljše poslovanje podjetja.

SKB ponudba za sprejem kartic na
prodajnem mestu
SKB ponudba vam zagotavlja:

.

Nemoteno poslovanje z različnimi karticami vaših kupcev

Sprejemate lahko skoraj vse plačilne kartice domačih in tujih
izdajateljev: VISA, BA, Maestro, MasterCard in Karanta. SKB
POS-terminali omogočajo tudi sprejemanje kartic American
Express in Diners (o sprejemu teh se dogovorite s ponudnikom
kartic).

.

Brezstično poslovanje (contactless)

Zagotovljena je vsa oprema za brezstično plačevanje na
stacionarnih in mobilnih POS-terminalih. Plačevanje brez stika s
kartico vam prinaša še bolj enostavno poslovanje, predvsem
pa hitrost v prodajnem procesu.

Nakažemo vam neto vrednost nakupov s karticami, ne glede na
dejansko plačilo imetnika kartice banki.

.

Enotna povezava do interneta in stacionarnega POSterminala

Za stacionarne POS-terminale lahko za prenos podatkov
uporabite isto povezavo kot za dostop do interneta.

.

Možnost brezplačne pridobitve SIM-kartice za mobilni
POS-terminal

SIM-kartico potrebujete za prenos podatkov pri uporabi
mobilnega (GPRS) POS-terminala. Omogočamo vam tudi
ugodnejšo naročnino (Telekom Slovenije).

.

Pomoč, ki je vedno pri roki – 24/7

Avtorizacija in strokovna pomoč procesnega centra Bankart
sta vam vedno na voljo.

.

Enostavno in varno sprejemanje plačilnih kartic na
spletnih prodajnih mestih (e-trgovina)

Z uporabo varnostnega standarda 3D Secure lahko enostavno
in varno sprejemate vse plačilne kartice (Maestro, VISA,
Mastercard).
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Vaše prednosti s sprejemom kartic prek SKB POSterminalov:

.
.
.
.

boljša prodaja in večja verjetnost nakupa, saj strankam na
prodajnem mestu omogočate dodatne možnosti plačevanja;
večja varnost in manjši stroški zaradi manjšega upravljanja
gotovine;
dobra konkurenčna prednost s sprejemanjem različnih
plačilnih kartic;
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Kaj izbrati za najboljše sprejemanje
kartic prek SKB POS-terminalov?
Imate prodajno mesto?

.

Stacionarni POS-terminal

je primeren za trgovine, pekarne, ponudnike storitev ...

hitro, enostavno in varno poslovanje.

Izkoristite priložnost brezstičnega plačevanja in naj še
danes postane vaše prodajno mesto tisto, na katerem se
plačuje najhitreje!

.

Mobilni POS-terminal

imate ga pri sebi in je primeren za restavracije, gostinske
lokale, prodajo na domu, zavarovalne agente, taksi prevoznike,
sejemske storitve …
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Sprejemate plačila s karticami v spletni trgovini?

.

Z uporabo varnostnega standarda 3D Secure lahko
enostavno, sodobno in varno sprejemate vse plačilne
kartice (Maestro, VISA, MasterCard).
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Ugodni stroški najema, namestitve
POS-opreme in provizije
Mesečna najemnina za posamezen POS-terminal vam
omogoča:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

najem POS-opreme in programske opreme za delovanje v
POS-mreži Bankarta;
vzdrževanje obstoječe POS-opreme;
sprotno posodabljanje programske opreme skladno s PCI
DSS standardi in zahtevami mednarodnih kartičnih sistemov;
on-line avtorizacijo vseh transakcij s plačilnimi karticami na
vaših prodajnih mestih;
neto nakazilo vseh opravljenih plačil s plačilnimi karticami
za plačila blaga in/ali storitev;
pomoč 24-urnega klicnega centra;
spletni pregled e-izpiskov na trgovskem portalu.

Strošek namestitve POS-opreme vključuje:
priključitev POS-opreme in preizkus delovanja;

Sprejemate plačila s karticami po telefonu?

.

Omogočite v svoji kataloški ali telefonski prodaji sprejemanje
kartic tudi po telefonu.

zagotovitev materiala za priključitev POS-opreme, vključno
s SIM-kartico pri GPRS POS-terminalih;
uporabniško dokumentacijo;
izobraževanje uporabnikov POS-opreme na prodajnem
mestu.

.

Stroški provizije:
trgovska provizija za posamezen tip plačilne kartice je
sestavljena iz:
- medbančnih (interchange) provizij, ki so določene s strani
kartičnih shem;
- vseh stroškov procesiranja plačil s karticami;
- bančne provizije;

s posebno zahtevo lahko naročite tudi izpisek s prikazom
strukturirane provizije;

.

provizije za sprejem kartic so dogovorjene in opredeljene
v Zahtevku za sprejem kartic na prodajnem mestu in/ali prek
interneta ter uporabo POS-terminala;

.
.

vse vaše obveznosti do banke iz provizij in stroškov bodo
poravnane od vrednosti nakupov s karticami;
vsi stroški so določeni v Ceniku storitev SKB in jih najdete
tudi v izvlečku cenika v prilogi.
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Dobro je vedeti
Še niste stranka SKB?
Pridite in se prepričajte, da je zamenjava banke urejena hitro in
preprosto.
SKB paketi so edinstveni, saj jih sestavite sami. Ne prodajamo
vam produktov, ki jih ne potrebujete, ampak vam svetujemo, kateri
so najprimernejši glede na vaš življenjski slog in finančne navade.
Odločitev pa je vedno samo vaša. Več produktov izberete, večji
bo vaš prihranek. Skupaj bomo razvili dolgoročni odnos, ki temelji
na zaupanju, razumevanju in obojestranskem zadovoljstvu.
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
Pridružite se nam na facebook.com/BankaSKB
Produkcija: SKB d.d., Foto: iStockphoto
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
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Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani Matična številka:
5026237 Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR

.

