MSC CRUISES

DIRECT COLLECTION

DIREKTFAKTURERING / DIRECT COLLECTION

Varför tillämpar vi direktfakturering?

✓ Vi har sett på ansvarsfrågan enligt EU-direktiv.
✓ MSC Cruises är ensam ansvarig som Tour Operator när en resebyrå förmedlar
våra produkter.
✓ Av den anledningen måste vi också kontrollera betalningsflödet.
✓ Detta på samma sätt som charteroperatörer har gjort i många år.
✓ Om en resebyrå skulle gå i konkurs kan kunden kräva oss på inbetalt belopp.
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DIREKTFAKTURERERING / DIRECT COLLECTION

✓ MSC Cruises tillämpar Direct Collection/Direktfakturering till
slutkunder och tar över hela betalningsprocessen för förmedlande
resebyråer (intermediate).
✓ Fakturerings- och betalningsmetoden gäller för individuella Cruise
Only bokningar och bokningar med MSC Cruises Fly & Cruise.
✓ Resebyrån har inte tillåtelse att ta betalt från kunder för
kryssningspriset och tilläggsprodukter. Allt ska betalas direkt från
slutkund till MSC.
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DIREKTFAKTURERING / DIRECT COLLECTION
✓ I och med direktfakturering krävs kompletta namn, adressuppgifter, emailadress
och telefonnummer till pax 1 (Lead passenger) för att fullfölja en bokning i MSC
Book eller via vårt Contact Center.
✓ Kunden får en Option booking confirmation per email som beställs av resebyrån
från MSC Book (direktlänk) för att kunna fullföra sin betalning (deposition eller
slutbetalning).
✓ Kunden kan registrera sig på MSC Cruises webbsida och logga in på “Min
bokning” för att slutföra sin betalning med kreditkort eller debetkort (VISA,
Mastercard, American Express and Diners Club). Där lägger de även in sina
passuppgifter m.m.
✓ Kunden kan även göra en bankinbetalning men kortbetalning rekommenderas.
✓ Kunden kommer per automatik att erhålla en ny bokningsbekräftelse med status
“Confirmed” per email när depositionen är betald. Den visar vad som är betalt
och vad som återstår att betala samt förfallodatum.
✓ Resebyråns provision kommer att utbetalas veckan efter avresa till resebyråns
bankkonto som uppgivits till MSC Cruises.
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DIREKTFAKTURERING - FÖRDELAR
✓ Mindre administrativt arbete för er som resebyrå.
✓ Ingen finansiell risk för er som resebyrå. Risken är helt hos MSC Cruises så att ni
på resebyrån kan fokusera till 100% på försäljning.
✓ MSC Cruises är alltid ansvarig som Tour Operator vilket innebär att MSC Cruises
juridiskt är ansvarig för resegarantier (Kammarkollegiet/Reisegarantifonden).

✓ Undviker försenade inbetalningar. Vi sköter eventuella påminnelser.
✓ Enklare och snabbare hantering av “Sista Minuten” då kunden betalar direkt till
MSC Cruises.
✓ MSC Cruises kommer INTE att använda kontaktuppgifter till kunder för
marknadsföring utan de kommer bara användas för betalningsprocessen och i
eventuella nödfall (detta är inskrivet i avtalet och är också viktigt ur GDPRperspektiv).
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PROVISION HOS MSC CRUISES
✓ MSC Cruises ger provision på tilläggsprodukter som läggs in i MSC Book av resebyrån
(dock ej Hotel Service Charge, försäkringar och parkering).

✓ Vi ger full provision på kryssningen (inget avdrag för hamnskatter som annars är vanligt).
✓ Barnens kryssningspris ger också det full provision.

Dryckespaket
5% provision

Utflykter
5% provision

Wellnesspaket
5% provision

Internetpaket
5% provision

Specialrestauranger
5% provision

Tvätt + Fun packages
5% provision

Fotopaket
5% provision

Flygpaket
10% provision
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DIREKTFAKTURERING - BOKNING 1/3
För att kunna slutföra en bokning i MSC Book krävs följande uppgifter:
✓ Emailadress Pax 1.
✓ Telefonnummer Pax 1.
✓ Komplett adress Pax 1.
✓ För- och efternamn på samtliga passagerare.
OBS: internationell stavning av å, ä, ö, inga bindestreck eller
specialtecken.
✓ Födelsedatum på samtliga passagerare.
✓ Nationalitet på samtliga passagerare.
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DIREKTFAKTURERING - BOKNING 2/3

8

DIREKTFAKTURERING - BOKNING 3/3
Funktioner i MSC Book:
✓ Knappen för Confirm booking är avaktiverad, bokningen bekräftas när kunden
betalar depositionen alt. hela beloppet på en gång.
✓ Knappen för betalning är avaktiverad.
✓ Information om att detta är en bokning som direktfaktureras.

✓ Specificering av deposition och slutbetalning (belopp och förfallodatum).
✓ Länk för att skicka Booking Confirmation Guest Copy (OPT & BKD status) till
kunden.
✓ Länk för att skicka Booking Confirmation Agent Copy (OPT & BKD status) till
resebyrån.
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DIREKTFAKTURERING - BOKNINGSBEKRÄFTELSE 1/2
Bokningsbekräftelse med direktfakturering skickas enligt följande:
✓ Resebyrån skickar en Option booking confirmation, med information om beloppet
som ska betalas i deposition (visas också i MSC Book) och betalningsinformation, till
passagerare 1 i bokningen.
✓ När depositionen är betald av passagerare 1 till MSC Cruises kommer följande
information skickas ut per automatik per email till kunden:

•
•

Faktura
Bekräftelse på bokningen och relevanta avtalsdokument

✓ När depositionen är betald av passagerare 1 till MSC Cruises skickas följande
dokument per automatik till resebyrån per email:
•
•

Bokningsbekräftelse
Provisionsöversikt
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DIREKTFAKTURERING - BOKNINGSBEKRÄFTELSE 2/2
Bokningsbekräftelse för direktfakturering skickas enligt följande:

✓ Om bokningen ändras eller om ytterligare förbetalda tilläggsprodukter läggs till
skickas inte någon ny bokningsbekräftelse per automatik.
✓ Att skicka en uppdaterad bokningsbekräftelse måste göras manuellt av resesäljaren.
✓ Kostnaden för tilläggsprodukter* som läggs till efter det att bokningen är bekräftad
läggs på i slutfakturan. Inga ytterligare fakturor ställs ut (om de inte läggs till efter
att slutfakturan är utställd).

*Gäller ej flyg som alltid måste betalas till 100% direkt efter bekräftelse utan
undantag.
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DIREKTFAKTURERING - BETALNINGSVILLKOR
Deposition 20% (100% för flyg samt försäkring/avbeställningsskydd):
✓ Inga påminnelser skickas: betalning av depositionen är det enda sättet att bekräfta
bokningen.*
- Ingen bokning bekräftas utan inbetald deposition Slutbetalning:
✓ Slutgiltig faktura ställs ut och skickas 79 dagar innan avresa och ska vara betald
senast 65 dagar före avresa.
✓ Betalningspåminnelse skickas 63 dagar före avresa om slutbetalningen inte är
gjord.

✓ Alla påminnelser skickas direkt per automatik till kundens e-mailadress.
*Om depositionen inte betalats till MSC Cruises när optionen går ut kommer
bokningen automatiskt att avbokas.
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DIREKTFAKTURERING - BEKRÄFTAD BOKNING

Kundens bokningsbekräftelse (efter att depositionen är betald) innehåller
följande information:

✓ Prisdetaljer per del i bokningen.
✓ Betalningsinformation med detaljer om deposition och slutbetalning (belopp
och förfallodatum).
✓ Betalningssätt
✓ Resevillkor
✓ Generell information
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DIREKTFAKTURERING – DEPOSITIONSFAKTURA
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DIREKTFAKTURERING - BETALNING AV FAKTURA
Kunden kan slutföra sin betalning via “Min bokning” på MSC Cruises webbsida
eller genom en banköverföring. För kontouppgifter kontaktas Contact Center.
✓ För betalning via “Min bokning” på MSC Cruises webbsida skapar kunden ett
konto med sitt bokningsnummer och lösenord för att logga in till sin bokning.
Funktioner på webbsidan i inloggat läge:

✓ Översikt av bokningen och betalningar.
✓ Betalningar kan göras med bankkort eller kreditkort.
✓ Webb-incheckning och komplettera med personuppgifter som behövs för att
biljetten ska ställas ut.
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DIREKTFAKTURERING - SLUTBETALNING
79 dagar innan avresa får kunden en slutfaktura per e-mail.
✓ Betalningsprocessen och betalningsmetoderna är samma som för depositionen.

16

“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN 1/3
När kunden skapar ett konto och registrerar sig på “Min bokning” på hemsidan måste
kunden lägga till sin optionsbokning på kontot. VIKTIGT: Kunden måste skapa
kontot med exakt samma namn och stavning som på bokningsbekräftelsen
(inga ö, ä ö, bindestreck eller specialtecken). Har de ett konto sedan tidigare
kan de lägga till sin bokning på detta konto och behöver inte skapa något nytt.
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“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN 2/3
När kunden är inloggad måste optionsbokningen läggas till på kundens konto.
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“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN 3/3
Välj därefter Planera din kryssning och Se alla mina kryssningar.

Den nyligen tillagda bokningen visas med aktuellt status (i detta fall På option).
Klicka på Visa detaljer för att gå vidare till betalning.
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“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN - BETALNING 1/3
Nu framgår vilket datum bokningen förfaller, d.v.s. när depositionen måste vara betald.
Klicka på Bekräfta och betala.
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“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN - BETALNING 2/3
Kunden kan välja att betala endast deposition eller att betala hela beloppet på
en gång.
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“MIN BOKNING” PÅ WEBBSIDAN - BETALNING 3/3
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DIREKTFAKTURERING - COMMISSION STATEMENT 1/2
När depositionen är betald av kunden till MSC Cruises skickas följande
information ut per automatik:
✓ Depositionsfaktura/kvitto och definitiv bokningsbekräftelse till kunden.
✓ Commission statement och definitiv bokningsbekräftelse till resebyrån.
När slutfakturan skickas till kunden skickas också följande per automatik:
✓ Commission statement till resebyrån
Utbetalning av provision görs veckan efter att kryssningen är
påbörjad.

23

DIREKTFAKTURERING - COMMISSION STATEMENT 2/2
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DIREKTFAKTURERING - BILJETTER

Så här hanteras biljetter till kunden:
✓ Biljetter skickas per automatik till agentens e-mailadress ca 30 dagar innan
avresa.
✓ Om ändringar görs i bokningen skickas nya biljetter per automatik.
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VÅR ORGANISATION – ERA KONTAKTPERSONER
•

Försäljningschef Norden - Håkan Jalvén – hakan.jalven@msccruises.se

•

Utesäljare Sverige – Paula Gullberg - paula.gullberg@msccruises.se

•

Utesäljare Danmark – Torben Simonsen – torben.simonsen@msccruises.dk

•

Utesäljare Norge – Hanne Støber - hanne.stoeber@msccruises.no

Utesäljarna hjälper till med utbildningar, kundaktiviteter, gör besök i butikerna,
webbinarer m.m.
•

Salessupport – Linda Persson – salessupport@msccruises.se

Hjälper till med frågor om avtal, inloggningar till MSC Book m.m.
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VÅR ORGANISATION – ERA KONTAKTPERSONER
•

Contact Center – öppet mån-fre 9:00-18:00

Telefonnummer+46 8 503 377 60
FIT
booking@msccruises.se
Grupper groups@msccruises.se
Flyg
flight@msccruises.se
Hanterar allt som rör bokningar / avbokningar / ändringar m.m.
•

Marknadsavdelningen – Adam Aletto – adam.aletto@msccruises.se

Hjälper till med material till marknadsföring och aktiviteter

•

Ekonomiavdelningen (leverantörer) – Maria Jonsson –
maria.jonsson@msccruises.se

Frågor om inbetalningar, utbetalningar av provision m.m.
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MSC Cruises agentsida – www.mscagent.nu

MSC Cruises Facebook för agenter:
Sverige: Msc ÅF Msc

Norge: MSC Cruises Agent - Norway
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