
DCC POS İLE
TAHSİLATLARINIZ KOLAY,
MÜŞTERİLERİNİZ MUTLU!

DCC POS Uygulaması Nedir?
DCC POS uygulaması, yurt dışı kart sahiplerinin kendi 
para biriminden ödeme yapmalarına ve hesap özetlerine 
yansıyacak tutarı işlem anında görmelerine olanak sağlar.

DCC POS Kimler İçin Uygun?
DCC POS, ağırlıklı olarak turistik bölgelerde faaliyet 
gösteren iş yerlerimiz için uygun bir ödeme çözümüdür.

• Hediyelik eşya satan iş yerleri
• Halıcılar ve kilimciler
• Oteller
• Restoranlar
• Kuyumcular
• Araç kiralama firmaları

DCC'nin İş Yerinize Sunduğu Fırsatlar
• Yurt dışı kart sahiplerine ödemelerini kendi para  
 birimlerinde yapma imkânı sunarak müşteri 
 memnuniyetini artırabilirsiniz.
• Kart hamillerine 14* farklı para biriminde ödeme yapma 
 imkânı sunabilirsiniz. 

• Müşterilerinizin harcama itirazlarını azaltabilirsiniz.

DCC'nin Kart Sahibine Sunduğu Fırsatlar
• Kart sahibi, ödemesini kendi tercih ettiği para   
 biriminden yapar.
• Hesap özetine yansıyacak tutarı harcama anında
 görme imkânına sahip olur.
• Beklenmedik döviz kuru oranları ve komisyonlar ile   
 ekstresinde kötü bir sürpriz ile karşılaşmaz.

* Bankamızca alım satıma konu edilen aşağıdaki 14 para 
birimi ile DCC işlem yapılabilmektedir. ABD doları (USD), 
euro (EUR), İngiliz sterlini (GBP), Avustralya doları (AUD), 
Danimarka kronu (DKK), İsveç kronu (SEK), İsviçre frangı 
(CHF), Japon yeni (JPY), Kanada doları (CAD) Kuveyt dinarı 
(KWD), Norveç kronu (NOK), Suudi Arabistan riyali (SAR), 
Rus rublesi (RUB) ve ÇİN yuanı (CNY).



DİNAMİK KUR DÖNÜŞÜMLÜ 
POS (DCC POS) İŞLEMLERİ 
POS KULLANIM KILAVUZU

POS’tan işlem tutarı girilir.
Giriş tuşuna basılır.

Kart okutulur. POS TL olarak girilen işlem tutarını 
otomatik olarak ödeme imkânı bulunan yabancı 
para birimlerine çevirir.

Kart sahibine ödeme yapmak istediği para birimi 
ve tutarı sorulur. Kart sahibinin ödeme yapmak 
istediği para birimi  üzerine gelinerek GİRİŞ 
tuşuna basılır. Bu aşamada POS ekranında 
yapılacak işleme ilişkin TL tutar, yabancı para 
birimine çevrilmiş tutar ve dönüşüm için 
kullanılan kur bilgilerini içeren özet bilgi son 
bir kez daha gösterilir.

Kartın şifresi (PIN) girilerek işlem tamamlanır.

Ayrıntılı bilgi: isbank.com.tr

Yeşil renkli GİRİŞ tuşuna basıldığında işlem 
seçilen yabancı para biriminden gerçekleştirilir.
Kırmızı renkli ÇIKIŞ tuşuna basılırsa işlem
TL olarak gerçekleştirilir.


