
 הל הצוחמו לארשיב םיימואלניב םימולשת תלבקל הנוכנה ךרדה
  

 תעכ העיצמ BlueSnap תרבח !תוחמשמ תושדח ונל שי ,לארשיב ינורטקלא רחסמב םיקסוע םתא םא
 שי תוילארשיה תורבחלש איה תועמשמה .תורחא תונידמ 46 לעמב םג ומכ ,לארשיב תימוקמ הקילס
 לש החלצה יזוחא תלדגה ,דחאכ םיימוקמו םיימואלניב םימולשת רשפאמה  םימולשת תורישל השיג תעכ
 .תויולע תתחפהו הרמה יסחי רופיש ,תואקסע
  
 לארשיב תימוקמ הקילס תונורתי
  

 ותואב םהינש םיאצמנ הנוקה לש יארשאה קיפנמו רכומה לש בטומה קנבהש השוריפ תימוקמ הקילס
 וחדיי תואקסעהש רתוי הובג יוכיס שי ,םינוש תונידמ וא םירוזאב םיאצמנ םיקנבה רשאכ .הנידמ וא רוזא
 תוהובג תולמעב תוכורכ ןה תובורק םיתעלו ,תוימואלניב תואקסעב רתוי םיהובגה האנוהה ירועיש בקע
 ,םכח םימולשת בותינו םיקנב תועצמאב ,תימוקמ םימולשת קולסל ןתינ רשאכ ךא .ןהמ ענמיהל ןתינש
 .תולמע תיחפהל םילוכי םתאו םילוע םכלש תואקסעה לש החלצהה יזוחא רועיש

  
 יסחיבו םינוקה תוברועמב היילעל תופצל ןתינ ,םיימוקמ םולשת תוטישו םיגוס ,תופש םיפיסומש עגרב
 םלשל םהלש םינוקל םיעיצמ םה רשאכ תוריכמב 12% לש היילע םיאור וניתוחוקל ,עצוממב .הרמה
 .ימוקמה עבטמב
  

 םולשתה יתוריש בור .םיימואלניב םינווקמ םימולשתל רושקה לכב םילושכמב םילקתנ םילארשי םיקסע
 םיכילהתהו תושירדה ללגב לארשי תנידמ ימוחתב םיימוקמ הקילס יתוריש םיעיצמ םניא םיימואלניבה
 אלו ילארשיה קושב קרו ךא םידקמתמ םיבר םילארשי םיקלוס ,ןכ ומכ .םיימוקמה םיקנבה םיביתכמש
 ליבקמב םיקלוס רפסמ לעפתל םיכירצ םילארשי םירחוסש ןאכמ .הנידמל ץוחמ היצזימיטפוא לע םידבוע
 יזוחא רועישמ לובסל םילולע םג םה .תורתוימ תולמע םלשל וא/ו תיוולנה תינכטה הקוזחתל גואדלו

 .רתוי ךומנ תואקסע לש החלצה
  

BlueSnap םע .לארשיב תימוקמ הקילס םיעיצמש םידיחיה םיימואלניבה םימולשתה תורבחמ תחא איה 
 יבחרב םינווקמ םימולשת לבקל ולכות , BlueSnapלש הפיקמה םימולשתה תמרופטלפל דחא רוביח
 הקילס לש תונורתיהמ תונהיל וישכעמ ולכות BlueSnap תרזעב ,לארשיב ימוקמ קסע םכל שי םא .םלועה
 ,תואנוה תעינמל םילכ ,םיסימ תייבגל תונורתפ ןוגכ ,םירחא םילולכ םיילבולג םולשת יכרעמו תימוקמ
 .דועו הקסע תושחכה לוהינ
  
 BlueSnap תימוקמ הכימתו תימוקמ הקילס :לארשיו 
  

 בשויש ימוקמה םיחמומה תווצב רזעיהל םילוכי םילארשי םירחוס ,תימוקמ הקילסל ףסונב
 תורחא תונידמל בחרתהל ןיינועמה ילארשי קסע םתא םא ןיב .הילצרהב םימקוממה , BlueSnapידרשמב
 .םכל עייסתש הנבהו תויחמומ תמר עיצמ ונלש ימוקמה דרשמה ,ילארשיה קושל רודחל ןיינועמה קסע וא
  
 ,רומאכו ,-BlueSnapל שיש לארשיל ץוחמ תואקנב יסחי םתוא תא ןיא לארשיב םימולשת תורבחל
 .-BlueSnapל שיש קושה תנבהו םייאקנבה םירשקה תא ןיא לארשיל ץוחמ םיבר הקילס תורבחל
  

BlueSnap אל תורחא הקילס תורבחש המרב הכימת תקפסמו לארשיב תימוקמה הקילסה לע הלקמ 
 םיתורישו םירצומ עיצמה ליעפ ףתושמ םינהנ םתא  ,BlueSnap-ב םירזענ םתא רשאכ .עיצהל תולוכי

 .םלועבו ץראב םכלש תונווקמה תוריכמה תא ורפשיש

https://home.bluesnap.com/global-payments/
https://home.bluesnap.com/chargeback-management/



