Contractmodule “Aanvaarding van kaarten op het verkooppunt”

(BEL)

bij de bestaande “Raamovereenkomst voor elektronische betalingen”
Contractant

Aanpassing



Contract no. F2F

MCC

Bedrijfstak



WHK/PSP

Prijstabel pinbetaling
Geldig vanaf

Preijsmodel Blended

       
Bancontact

Basiscommissie + transactiekosten
Trx. > EUR 10
Trx. </= EUR 10



Maandelijks kosten

Visa/Visa Electron

Consumer Credit Cards
Consumer Debit Cards
Commercial Cards

V PAY

Domestic cards

Mastercard

Consumer Credit Cards
Consumer Debit Cards



Commercial Cards

Maestro


/trx.
/trx.

EUR   

/trx.

  % + EUR   
  % + EUR   
  % + EUR   

/trx.
/trx. EUR   
/trx.

/trx.

  % + EUR   
  % + EUR   

/trx.
EUR   
/trx.

/trx.

  % + EUR   
  % + EUR   
  % + EUR   

/trx.
/trx. EUR   
/trx.

/trx.

  % + EUR   
  % + EUR   

/trx.
EUR   
/trx.

/trx.

Diners Club/Discover


UnionPay

Minimale kosten

  % +
EUR    /trx.
  % +
EUR    /trx. EUR   



JCB

/trx.

  % +
EUR    /trx.
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International cards



Basiscommissie
Minimale kosten

  % + EUR   
  % + EUR   
EUR   

Domestic cards

International cards



SPS biedt en factureert aan de Contractant een individuele onderverdeling van de kosten (uitwisselingskosten, kosten van de kaartorganisaties en SIX acquiringkosten) voor de
overeengekomen kaartmerken en kaartsoorten met uitwisselingskosten van verschillende niveaus. Bij het prijsmodel “Blended” worden de vermelde kosten samengebundeld in één
uniform tarief.

De Contractant verklaart kennis te hebben genomen van de onder www.six-payment-services.com/interchange en www.six-payment-services.com/schemefees naar kaartmerk en kaartsoort
onderverdeelde details betreffende de hoogte van de uitwisselingskosten en de kosten van de kaartorganisaties.
 Door het aankruisen van dit veld geeft de Contract SPS uitdrukkelijk opdracht tot de bundeling van de bovenvermelde kosten en de toepassing van het prijsmodel “Blended”.

Dynamic Currency Conversion (DCC)

Visa/Visa Electron, V PAY,
Mastercard, Maestro

     % Deductie van het DCC transactiebedrag

Toeslagen

Toeslag manuele transactieregistratie
Van toepassing op transacties uitgevoerd overeenkomstig ontwijkprocedures, Algemene
voorwaarden voor kaartaanvaarding, art. 10.2 en 10.3.

     %

Alle betaalmiddelen

(van transactiebedrag)

(behalve BCMC, V PAY, Maestro)

Toeslag late inlevering 
Berekend voor transacties ingediend in het systeem meer dan 48 uur na de uitvoering ervan.

     %

Alle betaalmiddelen

(van transactiebedrag)

Vergoeding

Uitbetalingsmethode

Netto bedrag

Frequentie

Dagelijks

Type(s) rapportering

Bruto bedrag

Multi Account processing

Minimaal uitbetalingsbedrag EUR 50.00 incl. alle betaalmiddelen 1

Transacties per kaarttype/terminal (detailed)

Maandelijks overzicht van de kosten

Dagelijks sluitingsniveau per lokatie (summary)

Verzending

Web Service “myPayments Classic”  

PDF

E-mail bedrijf   

E-mail(s) 

MRX (Merchant Reconciliation XML)



Voor- en achternaam (voor de “myPayments” login) 

Mevr.

Dhr.



Veiligheid kaartgegevens/PCI DSS

SIX Payment Services is verplicht zich ervan te verzekeren dat de door de Contractant voor kaartaanvaarding gebruikte
oplossingen voldoen aan de actuele toepasselijke PCI-beveiligingsnormen.

Infrastructuur

Aanvaarding overeenkomst

116.0950.07/BNPPF_BEL_NL/03.2017

1

Autonome terminal

Waar

Onwaar

De Contractant bewaart geen kaartgegevens

Waar

Onwaar

In het verleden werd een contract van de Contractant
betreffende de kaartaanvaarding voortijdig beëindigd.

Neen

Ja, diefstal van kaartgegevens

Ja, 

De terugbetalingen gebeuren zo vroeg mogelijk na het verstrijken van de contractueel overeengekomen terugbetalingsperiode, maar ten minste 14 dagen na de vervaldatum hiervan.

PC

Sales ID

Branch/office/cmo e-mail

ID Top Node

ID HQ

Partner ID

SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, www.six-payment-services.com

Business line



1|2

Aanvullende diensten
De Contractant is verplicht om kaarten te aanvaarden overeenkomstig het desbetreffende overzicht.
 Bijlage “Garantie op hotelreservatie per kredietkaart”
 Bijlage “Hotelreservatie door betaling van een voorschot met kredietkaart (Hotelvoorschot)”
Bijlage “Reservatie van een huurwagen met een kredietkaart”

Hotelreservatiegarantie
Hotel Advance D
 eposit
Autoverhuur

Opmerkingen



 

 



 

 

Integrale contractbestanddelen
 “Algemene voorwaarden voor kaartaanvaarding”
 Bijlage “Richtlijnen betreffende de PCI DSS veiligheidsvoorschriften”

 Eventueel overeengekomen overzichten in het onderdeel
“Aanvullende diensten”

Deze Contractmodule vult de “Raamovereenkomst voor elektronische betalingen” aan en maakt er integraal deel van uit. Het voorafgaandelijk bestaan
of het simultaan afsluiten van een Raamovereenkomst is verplicht. Deze Contractmodule wijzigt respectievelijk vervangt iedere vorige versie van
dezelfde Contractmodule. Alle in deze Contractmodule vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
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De Contractant aanvaardt de geselecteerde kaarten als betaalmiddel en levert de overeenkomstige transacties aan SPS. De Contractant mag de kaart
niet accepteren in afwezigheid van de kaarthouder en zonder voorlegging van de kaart, dit vereist een afzonderlijke Contractmodule.

De Contractant bevestigt dat hij de algemene voorwaarden en de overige integrale bestanddelen van de Contractmodule heeft ontvangen en gelezen
en dat hij deze begrijpt en aanvaardt. In het bijzonder keurt de Contractant de bepalingen van de “Algemene voorwaarden voor kaartaanvaarding” goed, betreffende het recht op terugbetaling en de uitsluiting van het recht op terugbetaling overeenkomstig art. 8, de bepalingen
over gegevensbescherming overeenkomstig art. 13 en de bepalingen over aansprakelijkheid overeenkomstig art. 14.
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Contractant en SPS die voortvloeien uit deze Contractmodule is de Belgische wet van toepassing. Alleen de
rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Plaats en datum

* Voornaam en achterna(a)m(en) in blokletters:

Handtekening(en) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Contractant *



SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, www.six-payment-services.com



2|2

