
Portfel jutra
IMPLANT PŁATNICZY WALLETMOR



BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ!

Walletmor to futurystyczna wizja płatności dostępna już dziś dla każdego z nas 
na wyciągnięcie ręki. To pierwszy globalnie akceptowalny i w pełni biologicznie 
bezpieczny implant płatniczy.
 
Implant instaluje się w dowolnej części ciała pod skórą, np. w dłoni. Pozwala on 
zastąpić nieporęczny portfel i jest wygodną alternatywą dla karty kredytowej, 
czy urządzenia z funkcją płatności, ze smartfonem włącznie. Implant oprócz 
oferowania niespotykanej dotąd wygody, zapewnia ochronę zarówno pod kątem 
bezpieczeństwa finansowego, jak i zdrowotnego. 

Kup Implant Płatniczy 
na stronie internetowej Walletmor
https://walletmor.com

Utwórz konto na platformie ICard.com, 
zaakceptuj Regulamin i zasil je środkami, 
którymi będziesz płacić zbliżeniowo 
podczas zakupów dokonywanych 
implantem płatniczym Walletmor

Zainstaluj Implant Płatniczy Walletmor 
w jednym z rekomendowanych punktów 
medycznych, klinice medycyny estetycznej 
lub w studiu modyfikacji ciała

Twój Implant Płatniczy jest już gotowy 
do użytku. Możesz nim płacić we wszystkich 
krajach na wszystkich na kontynentach  
w miejscach, w których działają terminale 
obsługujące płatności zbliżeniowe

Twój implant krok po kroku: 
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Implantu płatniczego Walletmor nie możesz zapomnieć lub zgubić. Zawsze masz go przy sobie.

https://walletmor.com
http://ICard.com


PŁATNOŚĆ - KOMFORTOWA
JAK NIGDY DOTĄD

TECHNOLOGIA RODEM Z USA

Implantu płatniczego nie można zapomnieć ani zgubić. Nie wypadnie on nam 
z portfela, nikt go też stamtąd nie zabierze. Implantu nie da się zeskanować, 
sfotografować ani zhakować, jak karty kredytowej czy debetowej, aby później 
użyć wydrukowanych na niej danych. Implant jest dosłownie zawsze pod ręką, 
dzięki czemu możemy realizować płatności nawet w sytuacjach, w których nie 
zabieraliśmy portfela ze sobą, na plaży, gdy chcemy zapłacić za lody na basenie, 
w dyskotece za drinka, czy w osiedlowym sklepiku, gdy robimy szybkie zakupy. 
Mając implant nie musimy wyciągać portfela wieczorem na widok wszystkich 
osób stojących za nami w kolejce. 

Wszczepienie implantu płatniczego Walletmor jest na tyle prostym zabiegiem, 
że teoretycznie można go dokonać samemu w domu, przy użyciu dołączonego 
do implantu zestawu. Jednak z uwagi na zachowanie odpowiednich standardów 
sanitarnych, a także, że podczas instalacji dochodzi do ingerencji w tkankę 
skórną, zalecana jest jego instalacja w rekomendowanych punktach medycznych, 
klinikach medycyny estetycznej i studiach modyfikacji ciała. Lista placówek 
znajduje się na stronie internetowej walletmor.com.

Implant płatniczy Walletmor to niewielkie urządzenie, wielkości małej agrafki  
i o grubości około pół milimetra, składające się z układu scalonego i krzemowej 
otoczki spełniającej rolę anteny, zamkniętych w hermetycznej bio-obudowie. 
Biopolimer stworzyli naukowcy z laboratoriów firmy VivoKey Technologies Inc. 
z Seattle, największego producenta na świecie wdrażającego cały ekosystem 
tożsamości cyfrowej. Składniki polimeru posiadają VI klasę bezpieczeństwa 
amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków wg Food and Drug Administration 
(FDA), co sprawia, że implant bez obaw o zdrowie można wszczepić pod skórę. 
Jest bezpieczny w kontakcie z tkanką ludzką, co potwierdziły przeprowadzone 
badania na terenie Stanów Zjednoczonych. Implant przeszedł także szereg 
testów, takich jak test MRI, test ciekłego azotu czy testy wysokiego i niskiego 
ciśnienia. Badania potwierdziły, że Implant Walletmor nie powoduje żadnej 
choroby i można go zainstalować w organizmie bez najmniejszego ryzyka.  
W trakcie kilkuletnich testów biopolimeru firma VivoKey nie odnotowała u osób 
z zainstalowanymi implantami żadnych alergii, niepokojących reakcji, odczynów 
czy innych tzw. działań niepożądanych
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