En ny og bedre betalingsløsning!
Der er en fornøjelse for LifeWave at kunne tilbyde LifeWave Hyperwallet til vores
medlemmer — en ny og mere effektiv provisionsbetalingsløsning i forhold til Global
Cash Card. LifeWave Hyperwallet er en praktisk og brugervenlig virtuel onlinekonto, der tilbyder flere muligheder for vores medlemmer at modtage betalinger,
herunder et forudbetalt VISA-kort med LifeWave-varemærket!
Hvad angår driften af deres LifeWave-forretning, får vores medlemmer med
LifeWave Hyperwallet en mere overkommelig og fordelagtig betalingsløsning i
forhold til Global Cash Card. Af denne grund understøtter LifeWave pr. 29. april
2013 ikke længere officielt Global Cash Card, der fremover vil blive erstattet af
LifeWave Hyperwallet til alle fremtidige betalinger.
LifeWave Hyperwallet giver medlemmerne følgende fordele (listen er ikke
komplet):
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Mindre gebyrer (sammenlignet med debit)
Mobil betaling app som tilbyder en bekvem måde at styre dine midler på,
overalt
Betalingspåmindelser med det samme gennem e-mail og SMS/tekstbeskeder
Flere betalingsmuligheder - Brug LifeWave Hyperwallet-kontoen til at flytte
midler til flere bankkonti og integrere provisionsbetalinger med
virksomhedens administration/regnskabsafdeling. Medlemmerne kan købe
produkter eller oprette automatiske forsendelser baseret på
provisionsbetalinger indbetalt på kortet.
Valutahandel - Medlemmerne kan overføre midler (debiteret LifeWave
Hyperwallet-kontoen i USD) til bankkonti i hele verden og konvertere midler
til deres foretrukne valuta.
Medlemmer kan indsætte midler på deres prepaid kort
Online betaling af regninger - Til medlemmer som har en bankkonto men
ikke har et kreditkort, her kan de betale regninger online eller indsætte
midler på deres prepaid kort direkte fra deres bankkonto.
Prepaid kort kan bruges igen og igen, og bruges til at betale husholdnings
regninger, købe produkter og få penge fra en hæveautomat
Bankkonto debit lader et medlem registrere deres bankkonto detaljer så
betaling for deres produkter kan trækkes direkte fra deres bankkonto

Jeg bruger Global Cash Card. Hvad skal jeg gøre?

Nuværende medlemmer, der benytter Global Cash Card vil modtage en e-mail i
denne uge, som vil instruere dem i, hvordan de starter processen med at skifte til
LifeWave Hyperwallet. E-mailen vil blive afsendt fra Hyperwallet og vil indeholde et
link, der skal hjælpe medlemmerne med at starte processen med at aktivere deres
LifeWave Hyperwallet-konto. Når kontoen er aktiveret, vil medlemmerne have

mulighed for at vælge den måde, hvorpå skal modtage betalinger, herunder et
forudbetalt VISA-kort med LifeWave-varemærket (i udvalgte områder*), direkte
indbetaling eller bankoverførsel. Medlemmerne skal gennemføre processen så
hurtigt som muligt, da LifeWave ikke længere vil foretage provisionsbetalinger med
Global Cash Card fra og med 29. april 2013. Bemærk, at brugere af Global Cash Card
vil være i stand til at bruge deres kort til at hæve indeståender på deres konti, så
længe der er midler til rådighed på disse konti.
Hvis du er medlem og afventer modtagelse af en Global Cash Card og ikke har
modtaget en e-mail, der angiver, at din Global Cash Card er blevet behandlet, vil
LifeWave Customer Service sende dig en e-mail med yderligere anvisninger i,
hvordan du let skifter til LifeWave Hyperwallet.
Nye medlemmer og LifeWave Hyperwallet

Når et nyt medlem har optjent sin første provision, vil der automatisk blive oprettet
en LifeWave Hyperwallet-konto i medlemmets navn, og de vil modtage en e-mail
om, at dette har fundet sted. E-mailen vil indeholde et link, som medlemmet skal
bruge til at aktivere sin konto. Når kontoen er aktiveret, vil medlemmet være i stand
til at logge ind og vælge den ønskede betalingsmetode: Et forudbetalt VISA-kort med
LifeWave-varemærket (i udvalgte områder*), direkte indbetaling eller
bankoverførsel.
LifeWave er begejstret over denne skelsættende ændring, og vi er overbeviste om,
at medlemmerne af LifeWave vil få en mere effektiv betalingsløsning med LifeWave
Hyperwallet - af flere grunde.
“JEG ELSKER HYPERWALLET. Den er utrolig let at bruge”.-George Hoagland

“Hyperwallet er en meget nem og bekvem løsning. Jeg er meget tilfreds”.-Jannie Bak
*Det forudbetalte VISA-kort med LifeWave-varemærket er i øjeblikket ikke tilgængeligt i følgende lande:
Albania, Barbados, Belarus, Bolivia, Bonaire, Bosnia, Botswana, Cameroon, Central African Republic,
China, Colombia, Congo, Cuba, Curacao, Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Kenya, Kosovo, Kuwait,
Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Macau, Macedonia, Malawi, Montenegro, Mozambique, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nigeria, North Korea, Rwanda, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Suriname, Syria, Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zambia and Zimbabwe.

