VERGROOT UW WERELDWIJDE
BEREIK NU NOG EENVOUDIGER
MET DE VERWERKING VAN
VERSCHILLENDE VALUTA.
SPREEK NU MEER LEDEN VAN AMERICAN EXPRESS IN MEER LANDEN AAN
170 landen om precies te zijn. Doordat American Express verschillende valuta verwerkt,
spreekt uw bedrijf meer klanten in meer landen waar ook ter wereld aan.

.

Met de mogelijkheid om verschillende valuta te verwerken kunt u uw zakelijke activiteiten
naar nieuwe landen uitbreiden door leden van American Express de mogelijkheid te bieden
om uw producten te kopen in hun eigen valuta. Deze service biedt klanten extra gemak.
Bovendien weten ze dan precies hoeveel ze betalen.

IS UW BEDRIJF AL KLAAR VOOR HET VERWERKEN VAN VERSCHILLENDE
VALUTA?





Werkt u in meerdere landen of met meer dan één valuta?



Werkt u in een omgeving waar een creditcard niet fysiek aanwezig is?

Accepteert u valuta uit de hele wereld?
Geeft u de voorkeur aan, of hebt u voorkeur voor een gecentraliseerde verwerking en
vereffening?

LAAT DE WERELD WETEN DAT U ER KLAAR VOOR BENT



Breid uw zakelijke activiteiten uit naar een ongekend aantal landen zonder dat u
daadwerkelijk aanwezig hoeft te zijn. Dit scheelt u kosten.




Doe zaken op de manier zoals u wilt, met flexibele betalingsmogelijkheden.



Krijg beter inzicht en meer financiële controle door gecentraliseerd online management
en rapportage via uw account. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
Dankzij het automatisch omrekenen van valuta is het eenvoudiger om betalingen uit de
hele wereld te verwerken.

Met flexibele betalingsmogelijkheden,
de aanlevering van gegevens in één bestand, en vele
geaccepteerde valuta, kunt u betalingen ontvangen
vanuit 127 valuta en afrekenen in 18* valuta.
Zo kunt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden naar
klanten over de gehele wereld.
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Meer informatie en contactgegevens
Ga voor meer informatie over de
verwerking un verschillende valuta
naar de website voor
Kaartaccepterende Bedrijven. Op deze
website heeft u toegang tot alle
oplossingen, tools en tips van
American Express in een overzicht op
uw persoonlijke pagina.
americanexpress.nl/
kaartaccepterendebedrijven
Of neem contact op met onze Multicurrency service afdeling via
+44 1273 576832 of met uw
vertegenwoordiger van
American Express.

*Op sommige valuta zijn vanwege wetgeving mogelijk beperkingen van toepassing.
© 2013 American Express. Alle rechten voorbehouden.

FLEXIBELE BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Dankzij het verwerken van verschillende valuta door American Express kunt u transacties uit 127 valuta accepteren en betalingen in 18
valuta verwerken. Zo kunt u zakendoen in meer dan 170 landen. Bovendien bieden we drie flexibele betalingsmogelijkheden zodat u op
de door u gewenste manier zaken kunt doen. Zodra u het bestand met verschillende valuta hebt ingediend, kan American Express u op
drie manieren uitbetalen. Hieronder volgt een beschrijving van hoe het verwerken van verschillende valuta in zijn werk gaat:

LOCAL PAY
U kunt afrekenen in dezelfde valuta als de valuta waarmee de
betaalopdracht is ingediend en betalingen ontvangen op uw
lokale bankrekening.

Bijvoorbeeld: U stuurt één bestand met transacties in 3
verschillende valuta (euro, USD, yen) naar American Express.
American Express verwerkt het bestand en verzorgt 3 betalingen
naar uw lokale bankrekeningen. Betalingen in euro's worden
gestort op uw lokale bankrekening in Frankrijk; betalingen in USD
worden gestort op uw lokale bankrekening in New York, et
cetera.

CENTRAL PAY
U kunt in dezelfde valuta afrekenen als de valuta waarmee
transacties zijn ingediend en betalingen ontvangen bij één bank
waarbij u bankrekeningen met verschillende valuta hebt.

Bijvoorbeeld: U stuurt één bestand met transacties in 3
verschillende valuta (euro, USD, yen) naar American Express.
American Express verwerkt het bestand en verzorgt drie
betalingen naar één banklocatie waarbij u voor verschillende
valuta één bankrekening hebt. Betalingen voor euro, USD, en yen
worden bij een bank in New York gestort met bankrekeningen in
verschillende valuta.

CROSS CURRENCY PAY
U kunt ervoor kiezen om af te rekenen in één valuta voor alle
ingediende betaling in verschillende valuta en het
geconsolideerde bedrag op één bankrekening ontvangen.

Bijvoorbeeld: U stuurt één bestand met transacties in 3
verschillende valuta (euro, USD, yen) naar American Express.
American Express verwerkt het bestand, converteert de valuta
en verstuurt één betaling naar één banklocatie. Betalingen in
euro, USD en yen worden omgezet in euro en gestort bij een bank
in Frankrijk.

Opmerking: Afhankelijk van uw zakelijke behoeften kunt u gebruikmaken van een combinatie van deze betalingsmogelijkheden.
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*Op sommige valuta zijn vanwege wetgeving mogelijk beperkingen van toepassing.
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