
KARTA PŁATNICZA

Łatwiejsza droga, aby otrzymać zarobek od LifePharm Global Network.

Z Payoneer, zyskujesz na:
� Szybkim czasie transakcji

� Braku czeków kredytowych

� Braku wymagania posiadania konta bankowego, jesli zarejestrujesz się na Kartę Payoneer

� Wygodzie: Użyj karty do płatności online, w sklepach oraz bankomatach na całym świecie

� Opcji transferu karty na kartę

� Bezpieczeństwie Twoich środków, jeśli Twoja karta zostanie ukradziona lub zgubiona.

LifePharm Global Network wie jak ważne są prowizje dla Twojego biznesu. 
Dlatego oferujemy Ci lepszy wybór, aby otrzymać je szybko.

DOSTĘPNE DLA IBO Z LPGN NA CAŁYM ŚWIECIE

GLOBALNY TRANSFER 
BANKOWY
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Często Zadawane Pytania dotyczące Payoneer

P:  Co to jest Payoneer?
O:  Payoneer to globalna fi rma płatnicza, która oferuje bezpieczne, skuteczne i wygodne metody płatności dla osób na całym świecie.

P:  Co to jest Karta Płatnicza Payoneer?
O:   Karta Płatnicza Payoneer jest to karta prepaid, która działa tak jak każda inna karta debetowa oraz może być używana do płatności online, w 

sklepach i w bankomatach na całym świecie gdzie jest akceptowana Visa/Mastercard®. Możesz używać tej Karty Płatniczej, aby przelać prowizje, 
które zarabiasz z LifePharm Global Network.

P:  Kto się kwalifi kuje na rejestracje z Payoneer?
O: LifePharm Global Network udostepniła Payoneer dla wszystkich IBO mieszkających w USA, Terytoriach USA, oraz poza USA.

P:  Jak mogę się zarejestrować do Payoneer?
O:   Kiedy zarobisz co najmniej $10 z prowizji, możesz zarejestrować się do Payoneer w swoim eWallecie w Wirtualnym Biurze. Możesz wybrać 

rejestrację na Kartę Płatniczą lub Globalny Transfer Bankowy. Jeśli klikniesz w zakładkę „Transfer eWallet” zobaczysz link. Możesz również zdobyc link 
Payoneer w swoim Wirtualnym Biurze wchodząc w Ustawienia>Konto>Metoda Płatności Prowizji oraz przez kliknięcie strzałeczki „Zobacz”. Kliknij w 
link Payoneer, aby się zarejestrować.

P:  Czy mój Bezpośredni Przelew Bankowy zostanie automatycznie anulowany kiedy zarejestruję się do Payoneer?
O:  Tak, rejestracja do Payoneer zamieni Bezpośredni Przelew Bankowy jako Twoją metodę otrzymywania prowizji.  

P:   Czy nowo zarejestrowani IBO mieszkający w USA będa mieli wybór pomiędzy otrzymywaniem prowizji z Payoneer lub 
Bezpośrednim Przelewem Bankowym?

O:  Tak, nowo zarejestrowani IBO mieszkający w USA będą mieli wybór pomiędzy Payoneer a Bezpośrednim Przelewem Bankowym.

P:  Kto może używać mojej karty Payoneer?
O:  Tylko właściciel karty widniejący na Karcie Płatniczej Payoneer jest autoryzowany do użytku karty.

P:  Co stanie się z moją kartą, jeśli nie będę jej używać?
O:   Twoja karta Payoneer może być zablokowana po 6 miesiącach jej nieużywania (brak załadowań, brak użytku oraz saldo karty wynosi zero) z 

powodów bezpieczeństwa. Kiedy ponownie załadujesz kartę może ona zostać odblokowana. Po jednym roku nieaktywności Karty Płatniczej Payoneer 
zostanie ona anulowana.

P:  Czy mogę używać Karty Płatniczej Payoneer do wypłat gotówki z bankomatu?
O:    Tak, Karta Płatnicza Payoneer może być używana w bankomatach na całym świecie gdzie jest akceptowana Visa/Mastercard®. Zauważ: Twoja Karta 

Płatnicza Payoneer jest prepaid zatem jesteś zobowiązany posiadać środki na niej przed dokonaniem płatności lub pobraniem pieniędzy. Jeśli bedziesz 
chciał pobrać więcej gotowki niż jest ona dostępna na karcie, transakcja zostanie odrzucona oraz bankomat może skonfi skować kartę.

P:  Czy mogę użyć karty do płatności online lub płacenia rachunków online? 
O:  Tak, możesz uzywać Karty Płatnioczej do zakupów online oraz płatności rachunków online.

P:  Jaki jest okres oczekiwania na otrzymanie prowizji z konta LPGN do Payoneer?
O:   Zajmuje to 5 do 7 dni roboczych, aby otrzymać prowizje na Karcie Payoneer lub przez Globalny Transfer Bankowy w zależności na jaki kierunek jest 

ustawiony Twój eWallet.

P:  Czy Karta Payoneer jest bezpieczna?
O:  Karta Payoneer jest zabezpieczona kodem PIN, aby Twoje konto i pieniądze były bezpieczne. 

P:  Co to jest PIN?
O:   PIN jest to poufny 4-cyfrowy Osobisty Numer Identyfi kacyjny, który ustawiasz przy aktywowaniu Twojej Karty Płatniczej. Zostaniesz zobowiązany do 

wpisania numeru PIN przy pobieraniu gotówki z bankomatu lub przy pobieraniu pieniędzy osobiście.

P:  Czy mogę zmienić swój PIN?
O:   Tak, możesz zmienić PIN logując się na swoje konto internetowe (www.Payoneer.com), po logowaniu kliknij w „Settings”> „Change PIN.” Podażaj za 

instrukcjami na ekranie, aby zmienić PIN.   

P:  Jak długo zajmuje otrzymanie Karty Płatniczej?
O:  Powinieneś otrzymać Kartę Płatniczą w ciągu 5 do 7 dni roboczych, jeśli żyjesz na terenie USA oraz trzy tygodnie, jeśli jesteś międzynarodowym IBO. 

P:  Jak aktywować Kartę Payoneer? 
O:   Możesz aktywować kartę dzwoniąc na numer telefonu, który otrzymałeś pocztą lub możesz odwiedzić www.Payoneer.com „Centrum Wsparcia” i 

„Aktywuj Kartę”

P:  Jak mogę pobrać pieniądze z mojego Wirtualnego Biura LPGN?
O:  Pod zakładką „eWallet” wybierz „Wypłata eWallet”. Zostaniesz zapytany o podanie swojego hasła eWallet oraz sumę wypłaty. Na końcu kliknij „Wyślij”.
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P:  Co się stanie kiedy kliknę “Wyślij”?
O:   Po kliknięciu „Wyślij” LifePharm Global Network przetransferuje Twoje prowizje do Twojego konta Payoneer oraz otrzymasz email. W emailu bedzie 

załaczony link, w który musisz kliknąć, aby odebrać prowizje. Otrzymasz email od Payoneer każdego razu kiedy będziesz wypłacał prowizje z 
Twojego eWallet’u.

P:  Czy mogę wejść do mojego konta online kiedy zarejestruję sie już do Payoneer?
O:   Tak, możesz. Możesz zobaczyć swoją historię płatności oraz informacje o transakcjach online poprzez kliknięcie w zakładkę „My Account” na stronie 

Payoneer (www.Payoneer.com). Strona internetowa jest dostępna w 19 językach: Arabskim, Chińskim (uprosczony i tradycyjny), Duńskim, Angielskim, 
Fińskim, Francuskim, Niemieckim, Greckim, Hebrajskim, Węgierskim, Japońskim, Koreańskim, Malajskim, Polskim, Portugalskim, Rosyjskim, Hiszpańskim 
oraz Tureckim.

P:  Co mam zrobić, jeśli mam pytania na temat mojej karty?
O:   W razie pytań na temat Karty Płatniczej Payoneer proszę, skontaktuj się z Obsługą Klienta Payoneer  pod numerem 1.646.658.3695 x2. Centrum 

Telefoniczne Payoneer zapewnia obsługę w dziewięciu językach: Angielskim, Niemieckim, Hebrajskim, Węgierskim, Japońskim , Mandaryńskim, 
Portugalskim, Rosyjskim, oraz Hiszpańskim. Payoneer zapewnia również bilans ostatnich czterech transakcji. Obsługa email jest dostępna w 60 językach. 
Możesz również kliknąć tutaj, aby zobaczyć wideo “jak-to-zrobić?” ze strony Payoneer dla Karty Płatniczej lub Globalnego Transferu Bankowego. 

P:  Co, jeśli zgubiłem swoją kartę lub została ukradziona?
O:   Jeśli zgubiłeś swoją kartę lub została ona ukradziona proszę, skontaktuj się z Payoneer pod 1.646.386.2434. Payoneer jest dostepny 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu do zgłaszania zgubionej lub ukradzionej karty.

P:  Kiedy zarejestruję sie na Karte Payoneer, kiedy zacznie ona działać?
O:  Kiedy otrzymasz i aktywujesz swoją kartę, Twój poprzedni wybór wypłat się skończyi Twoja karta będzie działać natychmiastowo.

P:  Jakie opłaty są związane z Payoneer?
O:  Proszę, odnieś się do rozpisku opłat poniżej, aby dowiedzieć się o wszystkich opłatach związanych z Payoneer:

Opłaty za aktywacje (USA) $9.95 Jednorazowa – kiedy karta jest załadowana po raz pierwszy

Opłaty ładowania $0.75 Co transakcje – za każdym razem kiedy opłata jest załadowana  
Karta – natychmiastowa  na konto

Opłaty utrzymania konta* $2.00 *Miesięczna, obowiązuje kiedy nie ma kupna w punktach sprzedaży 
Opłata miesięczna  (np. w supermarkecie) lub nie ma wypłat z bankomatu w ciągu 120 dni. 

Opłaty użytkowania 
Transakcje POS (punkty sprzedaży) DARMOWE Co transakcje
Odrzucone transakcje POS DARMOWE Co transakcje
Transakcja PIN $0.50 Co transakcje
Odrzucenie transakcji PIN $0.50 Co transakcje
Pobranie pieniędzy z bankomatu (USA) $1.75 Co transakcje
Pobranie pieniędzy z bankomatu  $3.50 Co transakcje
    (miedzynarodowo) 
Odrzucenie pobrania pieniędzy $0.50 Co transakcje
Zapytanie o bilans na koncie w bankomacie $0.50 Co transakcje
Transfer z karty do karty $0.50 Co transakcje
Wypłata z karty do banku w USA $1.50 Co wydarzenie
Zapytanie o saldo poprzez stronę internetową DARMOWE Co wydarzenie
Zamiana lub zgubiona/ukradziona karta $7.00 Co wydarzenie

Transfer Global Bank 
Rejestracja DARMOWE Jednorazowa
Załadowanie konta $1.50 Co transakcje

*Miesięczna opłata za utrzymanie konta jest pobierana tylko z dostępnych środków. Opłata nigdy nie uczyni konta negatywnym.

PRODUKT CENA JAK ZAAPLIKOWAŁ
 (USD) 

OPŁATY DLA IBO MIESZKAJACYCH W USA

Często Zadawane Pytania dotyczące Payoneer
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Aktywacja Karty $9.95 Za kartę Jednorazowa – kiedy karta jest załadowana

Ładowanie opłat – Standardowo  $1.25 Za załadowanie Za każdym razem kiedy płatność jest załadowana na konto 
(w ciągu 2 dni) 

Ładowanie opłat – Natychmiastowo  $3.75 Za załadowanie Za każdym razem kiedy płatność jest załadowana na konto 
(w ciagu 2 godzin)

Miesięczne utrzymanie karty $1.00 Co miesiąc Z dostępnych środków

Zamiana Karty $7.95 Za kartę Jednorazowa – kiedy jest przypisana nowa karta

Opłata za nieaktywność $3.00 Co 6 miesięcy Z dostępnych środków – kiedy aktywność nie jest 
   zarejestrowana w ciągu pewnego czasu

Wypłaty Bankowe lub wypłata gotówki  $3.50 Co transakcje Kiedy jest wysłane zapytanie o wypłatę  
od kasjera – poza USA     (*może być dodana dopłata prze Twój bankomat lub kasjera)

Płatność z powodu odrzucenia $1.00 Co transakcje When withdrawal request is declined
przez bankomat     (*może być dodana dopłata prze Twój bankomat lub kasjera)

Zapytanie o saldo przez bankomat $1.00 Co transakcje Kiedy jest wysłane zapytanie o saldo 
    (*może być dodana dopłata prze Twój bankomat lub kasjera)

 

Karta na koncie

Wypłaty Bankowe lub transakcje

OPŁATY DLA MIĘDZYNARODOWYCH IBO

PRODUKT CENA UNIT JAK ZAAPLIKOWAŁ
 (USD) 
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