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Mindennapi életünk gyorsuló mértékű digitalizálódása megfordíthatatlan folyamat. A 2015-
2017 során elvégzett kutatások értelmében a fejlett országokban a lakosság 80%-ának van 
internet hozzáférése, az európaiak több mint 60%-a okostelefonnal, és állandó adathálózati 
hozzáféréssel rendelkezik. 

A kommunikációs technológiák fejlődésével együtt növekszik azon vállalatok száma is, akik 
igyekeznek online kínálni a szolgáltatásaikat. A pénzügy, az oktatás, az egészségügy, a 
kereskedelem, a szórakozás és az élet egyéb területei is aktívan digitalizálódnak, hogy 
megfeleljenek ügyfeleiknek, illetve hogy újakat találjanak. 

Áttanulmányoztuk a pénzügyi világ legfrissebb trendjeit és azt tapasztaltuk, hogy a 
blokklánc technológia hétmérföldes lépésekkel fejlődik. A digitális pénzek piaca a 
közeljövőben jelentős növekedést fog mutatni. 

Ez a White Paper a Blockchain Capital LTD projektjének pénzügyi, műszaki és jogi 
aspektusait világítja meg. A dokumentum bemutatja fejlődésünkre felépített terveinket és 
ismerteti azokat a technológiákat, amelyek a közeli jövőben a Blockchain Capital LTD 
infrastrukturális bázisán lesznek kifejlesztve. 

A Blockchain Capital LTD jelenleg egy olyan platform, amely leegyszerűsíti a digitális 
(kripto-) valuták beszerzését, ellenőrzését és tárolását. A jövőben a platform lesz az egyik 
(akár a legelső) teljes értékű digitális bank, amely az Ethereum blokkláncán keresztül 
teljeskörű banki szolgáltatást fog nyújtani. 

A Blockchain Capital LTD pénzügyi, biztonságtechnikai, jogi és technológiai szakemberek 
professzionális csapata. 

A csapat működésének fő hangsúlyai: 
1. A kripto- és blokklánc technológia iránt elkötelezett digitális bank működésének 
támogatása; 
2. Az ügyfelek pénzügyeinek biztonságos innovációja (a TOP 20 kriptovalutába való 
befektetésen keresztül); 
3. A digitális bank fejlesztése az Ethereum blokkláncán új termékekkel. 
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A csapat tervei között a következő irányvonalak szerepelnek: 
• a kriptovaluta-rendszer dinamikusan növekvő gazdasági erejét tükröző TOP 100 
index létrehozása; 
• hitel- és biztosítási vállalkozások minősítési rendszereinek kidolgozása; 
• deviza és termék kereskedelmi platformok fejlesztése; 
• a hosszú távú és a kockázati tőkebefektetést lehetővé tevő platformok létrehozása; 
• digitális ID technológiát használó alkalmazások gyakorlati felépítése;  
• kezességi szolgáltatások innoválása; 
• és egyéb lehetséges, izgalmas fejlődési pontok meghatározása.  

 A Blockchain Capital LTD 2017. szeptemberében kezdte el működését. A vállalat  
Kingston-ban lett bejegyezve (St.Vincent és Grenadine szigetek). Első sikerét 2017. 
októberétől 2018. februárjáig tartó időszakban a platform bevezetését lehetővé tévő ICO 
(Initial Coin Offering) jelentette. Az ICO ideje alatt 200.000 db befektetési token (BCT) 
került a befektetők digitális pénztárcáiba, amelyek jogot adnak a vállalat nyereségéből való 
részesedéshez. 

Következő lépésként 2018. júliusában okos szerződések révén további befektetők 
bevonása (SCO - Secondary Coin Offering) vált lehetővé. A platform további 
fejlesztéséhez, a nemzetközi piacra lépéshez és a BCT tokenek magas likviditásának 
eléréséhez 2018. augusztus 1-én forrásbevonásként további 20,8 millió BCT-t bocsátottak 
ki.  

Mára a csapat az ICO során ígért összes fejlesztését végrehajtotta és a platform további 
dinamikus fejlődésére fókuszál! 
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Piac 

A 2017-es évben a kriptovaluták széleskörű társadalmi figyelmet értek el: a digitális eszközök ára 
többszörösére emelkedett, a kriptováltók leállították az új felhasználók regisztrálását, a médiában a 
legtöbb címlap a bitcoin új történelmi csúcsairól írt. 

2017-ben a bitcoin árfolyama az év eleji 1 ezer USA dollárról decemberig 20 ezer USA dollárra nőtt. Az 
elsőszámú kriptovaluta piaci kapitalizációja egy év alatt 15-szörösére nőtt, az év eleji 15,6 milliárdról 
226 milliárd USA dollárra emelkedett. A piaci kapitalizáció maximális értéke decemberben 300 milliárd 
USD volt.  

A Coinmarketcap aggregált adatai azt mutatják, hogy a kriptovaluták általános piaci kapitalizációjában a 
bitcoin aránya az idő múlásával esni fog, átadva helyét más új altcoinoknak. 2018. november 4-én a 
bitcoin a piac 52%-át tette ki, kapitalázációja 110 milliárd USD, a teljes kripto-piac kapitalizációja pedig 
eléri a 210 milliárd USA dollárt. 

Percentage of Total Market Capitalization (Dominance) 
Overlapping Stacked ■— 

Zoom 1d 7d 1m 3m 1y YTD ALL From Apr 28, 2013 To Nov 12, 2018 

 

• Bitcoin: 52,11% 
• Ethereum: 10,29% 
• Bitcoin Cash: 4,82% 
• Litecoin: 1,53% 
• Ripple: 8,96% 
• Dash: 0,67% 
NEM 0,40% 
• Monero: 0,87% 

>- NEO: 0,52% 
Others: 19,15% 

Total Market Capitalization 
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A 2018-as év elején a bitcoin piaci részesedése rekordot jelentő 33%-ra esett vissza. A bitcoin piaci 
részesedésének esése elsősorban az új kriptovaluták számának növekedésével függ össze. Az 
alternatív kriptovaluták mennyisége a kétezret is meghaladja. Annak ellenére, hogy a legtöbb altcoin ára 
nem magas, mégis meghatározó részt csípnek le a piacból. Valamint nő a kriptovaluták és ICO-k 
elágazásainak száma és új digitális eszközök jelennek meg. 

A bitcoin után a következő népszerű kriptovaluta az ether. 2017. januárjában még az Ethereum 
részesedése a kripto-piacon elhanyagolható volt. Minden az ERC-20 okos szerződések megjelenésével 
változott meg, amelyek engedélyezték a tokenek létrehozását és az ICO-k bevezetését. Hirtelen 
megnőtt az etherre való kereslet (általában az ICO-ban való részvételhez szükséges) és 2017 harmadik 
negyedévétől kezdve a bitcoin dominanciája befejeződött. 

2018. január elején az Ethereum ára megugrott, a csúcs a 1366,27 USD összeget is elérte. Ezután 
korrekció következett, április elején 378 USD volt az árfolyam. Összességében az ETH a többi 
kriptovalutához képest alacsony volatilitással rendelkezik. Jelenleg az ether ára egy kicsit több, mint 200 
USD. 

Ethereum Charts és*** = 
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Az Ethereum piaci kapitalizációját tekintve a világ kriptovalutái között a második helyen áll. 
Potenciáljának, valamint a folyamatos munkának köszönhetően a bitcoin fő versenytársának számít. 

A 2018-ban látott kripto-piaci visszaesés arra késztet, hogy érdemes elgondolkodnunk azon, 
hogy ne csak egyféle coin-ból vásároljunk, hanem egy kiegyensúlyozott, többféle kriptovalutából 
álló portfóliót állítsunk össze vagy indexbefektetéssel foglakozzunk. 

ETF alapok 

Ahhoz, hogy jobban megértsük az indexbefektetést, az ETF-eket (exchange traded funds) vesszük 
alapul, mint a befektetések leghagyományosabb és legérthetőbb pénzügyi eszközét. Az ETF vagy más 
néven tőzsdén kereskedett alap egy befektetési alap, amelynek befektetési jegyeivel szabadon 
kereskednek a tőzsdén. 
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A tőzsdei alapok sok mindenben különböznek a hagyományos befektetési alapoktól (mutual funds): 

■ A vállalat, amelyik elindította a tőzsdei alapot, közvetlenül nem működik együtt a különböző 
befektetőkkel; 

■ Az alap részvényeinek elhelyezése ugyanúgy történik, mint egy átlagos vállalat részvényeinek 
bevezetése a tőzsdére. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdei befektetők a kereskedés bármelyik pillanatában 
megvásárolhatják vagy eladhatják az alap részvényeit az éppen aktuális tőzsdei áron. 
Összehasonlításképpen, a hagyományos alapoknál a pénz befektetése és kivétele (vétel vagy részvény 
eladás) általában néhány napot vesz igénybe. 

■ A tőzsdei alapok túlnyomó többsége nyomon követ egy bizonyos tőzsdei indexet, ezért ezeket 
indexalapoknak is nevezik. Az alap összekapcsolása az index-szel azt jelenti, hogy az alapot ember 
vezérli, ellenőrzi, és egy konkrét index mozgását követi. A világon több ezer tőzsdei alap van, amelyek 
különböző indexeket követnek nyomon: az általános piaci alapoktól S&P 500, DJIA, Nasdaq, a 
magasan specializált alapokig, pld., "bűnös befektetések indexe", amely magába foglalja az alkohol-, a 
cigaretta-, a fegyvergyártók és a pornográfiai piac részvényeit. 

■ Az ETF eszközök kezelési díja általában alacsonyabb, mint a hagyományos befektetési alapok 
díjai. Ha a hagyományos befektetési alapoknál ez néhány százalék is lehet, akkor az ETF esetében 
csak tízed százalékokról beszélhetünk. Ráadásul a díjazás értéke nem kerül bele a tőzsdén lévő alap 
részvényeinek árába és nem is kerül kifizetésre. Így a befektetők költségei minimálisak. 

A nyugati tőzsdéken az ETF egy nagyon népszerű eszköz: ez év februárjában a pénzeszközök teljes 
összege, amelyek az ETF ellenőrzése alatt vannak, rekord összegű, 5 milliárd USD-t értek el. A piac 
egyik legnagyobb résztvevője, az amerikai Blackrock alapkezelő társaság csak 2017-ben ETF-ekbe 246 
milliárd USA dollárt helyezett el. 

Az ETF és a kriptovaluta index befektetése. 

A Blockchain Capital LTD a működő tőzsdei befektetési alapokhoz hasonlóan működik: a 
pénzeszközöket a különböző tokenek között osztja el. 

Az index alapok megjelenésüktől kezdve folyamatosan felülmúlják az ellenőrzött alapok közepes 
hozamát. Nincs közvetítői jutalék, nincs kilépési díj, nincs minimális befektetési összeg és az összes 
részvény teljes ellenőrzés alá esik. 

A működő befektetési alapok és a Blockchain Capital LTD közötti fő különbség az, hogy az utóbbi az 
ügyleteket az okos szerződéseken keresztül végzi az Ethereum blokkláncán. A tokenekkel végzett 
összes művelet teljesen transzparens: a platform összes felhasználója látja, hogy az eszközei hogyan 
kerülnek szétosztásra. 

Az okos szerződésben elő van írva, hogy hogyan és milyen módon lesznek a tokenek szétosztva. Sőt, a 
tokenvásárlás a lehető legegyszerűbb módon történik, 
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a vezérlés pedig automatizált. Az okos szerződés (ERC20) lehetővé teszi, hogy az ügyfelek 
felhalmozott eszközeit a TOP 20 kriptovalutába egyszerre fektessék be, ami növeli az általános portfólió 
megbízhatóságát és jövedelmezőségét. 

A Blockchain Capital LTD kereskedelmi platform a www.my.blockchaincapital.pro weboldalon keresztül 
érhető el. 

Termék 

WBT token 

A vállalat fő terméke a Wealth Builder Token (WBT), amely egy index token, a kripto-piac TOP 20 
coinjának mozgását (volatilitását) követi. A WBT token tükrözi a hozzá tartozó összes kriptovaluta árát 
és átlagolja a teljes értéket. Mivel a kripto-piac ma nagyon volatilis, szinte lehetetlen előre megmondani, 
hogy merre fog elmozdulni az egyik vagy a másik valuta árfolyama, a technikai és a fundamentális 
elemzések szinte használhatatlanok. Ezért a kriptovalutába történő befektetés folyamata kockázatos 
dolog, és a világ minden országának szabályzó szervei folyamatosan figyelmeztetnek erre. 

Azonban a jól megválasztott stratégia, a hosszú távú működés perspektívája, valamint a 
befektetések diverzifikációja képes a kockázatok semlegesítésére és a befektetők számára még 
nagyobb hozam elérésére. 

A Blockchain Capital LTD fő stratégiája a "Buy and Hold”, ami angolról lefordítva a következőt jelenti 
"vedd meg és tartsd meg". A kripto-piac evangelistái úgy hiszik, hogy a kriptovaluták rövid távú eséseire 
és a spekulációkra nem kell különösebb figyelmet fordítani, a jövő a digitális pénzeszközök hosszú távú 
perspektívájában van, valamint a közös használatban és abban, hogy felhasználásukat tekintve 
egyenértékűvé válnak majd a hagyományos pénzekkel. Ez a kripto-piac kapitalizációjának növekedését 
jelenti és ennek megfelelően az egyes valuták értékének emelkedését is. 

Ha elvonatkoztatunk a kriptovaluták konkrét piacától, és teljes egészében megnézzük a befektetési 
folyamatot, észrevesszük, hogy sok neves befektető hosszú távú perspektívában akar dolgozni. 
Emlékezzünk vissza, mit is mondott Warren Buffett, az egyik legsikeresebb befektető: „Hosszú távon a 
tőzsdén jóra fordulnak a dolgok.” A XX. században az USA átélt két világháborút, több más sokba 
kerülő katonai konfliktust, a nagy gazdasági világválságot, több tucat recessziót és pénzügyi krízist, az 
olajpiac bukásait, influenzajárványt és az elnök lemondását. Mindazonáltal, a Dow Jones indexe 66 
pontról 11 497 pontra emelkedett. És ez azt jelenti, hogy a részvények előbb vagy utóbb, de mindig 
kikerülnek a válság hatása alól.  
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A portfólió szerkezete 

A WBT index a TOP20 kriptovalutát tartalmazza, ami növeli a portfólió megbízhatóságát és végső 
hozamát. 

A kriptovaluták felvásárlása egyenlő részekben történik, és a vásárlásra szánt összeg az összes TOP 
altcoin között kerül szétosztásra, de a Bitcoin és az Ethereum mindig elsőbbséget élvez. A portfólió 
szerkezete praktikusan minden nap változik. Bemutatjuk, hogy a különböző kriptovaluták között milyen 
lehet a százalékos arány: 

13.2% 

ZEC: 2.5 % 

TRX: 4.8 % 

XRP: 10.6 % 

VET: 1.5 % 

IQX: 0.0 % 

ЕТС: 1.5% 

JUT: 1.6 % 

NEO: 6.1 % 

ОМС: 2.3 % 

ВСН: 7.8 % 

DSH: 1.6 % 

LTC: 6.1 % 

XMR: 3.7% 

IOS: 0.0 % 

9.1 % 

ВТС: 13.2 % 

EOS: 6.2 % 

REP: 0.1 % 

QSH: 0.2 % 

BTG: 0.5 % 

ETH: 19.1 % 

ZRX: 1.2 % SNT: 0.1 % 

A WBT token ára dollárban van megadva és napi rendszerességgel változik: 

A WBT árfolyam változásának dinamikája az USD-hez képest 

Az ár változásának időszaka: Az utolsó év 

 

23.10 
USDWBT: 0.276601 1 597841 7976 
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Hogyan kell a WBT token árát kiszámítani? 

A WBT= a felvásárolt TOP 20 kriptovaluta * kapitalizációjának értéke USA dollárban / a forgalomban 
lévő WBT tokenek mennyisége 

* a kriptovaluták felvásárlása a vállalat tőzsdén lévő felhasználói fiókján keresztül történik 

A létrehozott WBT tokenek mennyiségének ellenőrzése nagyon egyszerű. Ezt a  
https://etherscan.io/token/0xa7cb7f55ece2d1df3379f303f33dd3e1ee593b8f hivatkozáson keresztül lehet 
megtenni. 

Az okos szerződés címe: 0xa7cb7f55ece2d1df3379f303f33dd3e1ee593b8f 

BCT token 

A Blockchain Capital LTD befektetési tokenjei közvetlenül a Blockchain Capital LTD vállalat 
kapitalizációjától függnek.  

A vállalat akár támogatást is nyújt a tároláshoz szükséges tárcák kiválasztásához. 

A token tulajdonságai: 

■ A kezelési díj 0%; 

■ A vásárlások száma korlátlan; 

■ A vásárlások sorrendje nincs meghatározva; 

■ A vásárlások gyakorisága nincs meghatározva. 

A BCT tokenek kibocsátásának teljes mennyisége: 21 millió. 

Ugyanúgy, mint a BCT tokenek esetében a létrehozott tokenek mennyiségét az Etherscan.io oldalon 
keresztül lehet leellenőrizni, a következő hivatkozás segítségével: 
https://etherscan.io/token/0x5c523d6abe17e98eaa58c2df62a6ec9162f3b9a1. 

Az okos szerződés címe: 

0x5c523d6abe17e98eaa58c2df62a6ec9162f3b9a1 
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Műszaki információ 

* A Blockchain Capital műszaki megoldása a következő három fő elemből áll: a 
www.my.blockchaincapital.pro  cím alatti weboldal (a felhasználó saját fiókja), a befektetési 
folyamatokat és az ajánlói programot ellenőrző és vezérlő backend szerver és az Ethereum 
blokkláncon lévő okos szerződések. 

Befektetési folyamat 

2. felhasználó 

ETH befektetés 

WBT tokenek 

1. felhasználó 

Blockchain Capital rendszer 

Új 
felhasználó meghívása 

Ajánlói 
díjazás az ETH 

Az adatok ellenőrzése 

/■—  N  У N 
    

TOP20 befektetés 
 Kriptovaluták  ----------------------► okos szerződése (a projekt 
    portfóliója) 
—  У  к ____________ J 

/ -------------------------\ 

Adatok bevitele az 
 Ethereum blokkláncán 

V ______________У 

• a felhasználó weboldala és saját fiókja  
A befektetés és a Blockchain Capital LTD által kapott tokenek hatékony vezérlése előtt be kell 
jelentkezni a saját fiókunkba. Az új felhasználót regisztrálni egy már korábban regisztrált felhasználó 
általi meghívás után lehet csak, az ő ajánlói hivatkozásán keresztül. Az új résztvevő regisztrálása után a 
résztvevő internetes pénztárcáját kell regisztrálni, amelyen keresztül a befektetés majd végbemegy. 
Ezek után válik elérhetővé a WBT és BCT tokenek vásárlásának lehetősége, valamint a tárcában lévő 
tokenek egyenlegének megtekintése. A WBT és BCT tokenek az ERC20 szabvány tokenjei.• 

• Ajánlói program 
Az ajánlói hivatkozások alapján az Ethereum blokkláncán az okos szerződéseken épül fel az ajánlói fa, 
amelyen a felhasználó általi tokenek vásárlása után elosztásra kerül az ajánlói jövedelem. Az ajánlói 
jövedelem elosztásának szabályai az okos szerződésben vannak megadva az ajánló állapota (a 
forgalomtól, és az új felhasználók meghívásától függően) és az új felhasználó vásárlásának sorrendje (a 
WBT tokenek esetében az első 5, a BCT tokenek esetében minden vásárlás) által. 

www.blockchaincapital.pro 
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Az ajánlói program jövedelme 12-50% a saját ajánlói vásárlások összegéből. A bevétel elszámolása 
ETH valutában történik, a kifizetés pedig a felhasználó kérésére megy végbe. Az ajánlói összeg 
egyenlege és a már a tárcába átvitt összeg a felhasználó saját fiókjában elérhető. 

• A BC rendszer üzleti logikájának ismertetése 

■ A programban mindig van egy maximális státuszú felhasználó: Director of Region - az ö 
státusza nem függ az ajánlók által hozott pénzeszközök mennyiségétől; 
■ Az új felhasználók a résztvevők meghívására jelennek meg.  

Vezérigazgató - Director of Region 

* A BCT és WBT tokenek okos szerződései 
A Blockchain Capital működése a WBT és BCT tokenek két fő szerződésével kerül ellenőrzésre. 

A WBT szerződés (ERC-20 szabvány) egy meghatározott összegről szól. A felhasználó saját maga dönt 
a befektetés mértékéről. A befektetésre kerülő összeg befizetése után helyezik el a befizető címén a 
szerződésben meghatározott tokeneket az aktuális árfolyam alapján. A saját fiókban megjelenik a 
befizetés illetve a tokenek megérkezésének ténye. 

A BCT szerződés (szintén ERC-20 szabvány) a felhasználótól elfogadja a befektetett összeget és a 
befizetés ellenében az aktuális árfolyam alapján a tokeneket elhelyezi a befizető címén. 
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A saját fiókban megjelenik a befizetés illetve a tokenek megérkezésének ténye. 

Léteznek ún. „segítő” szerződések is, melyek az ajánlói fa felépítését, az ajánlói jövedelem elosztását 
és a felhasználó egyenleg információjának tárolását végzik. 

* A kriptovalutába és a WBT indexbe történő befektetés folyamata 
A felhasználók eszközei, amelyek a WBT tokenek vásárlásából származnak, a TOP20 kriptovalutába 
kerülnek befektetésre. Ezek képzik az index portfólióját. A WBT indexe a kriptovaluta portfólió értéke és 
a kibocsátott WBT tokenek mennyisége alapján kerül kiszámításra. A WBT index kiszámításának 
sémája a következő: 

WBT index 

 

A felhasználó  
 WBT mennyiségének felszámítása 

= A vásárlás összege, 
$ / a token aktuális árfolyama 

A token árfolyamának kiszámítása  
 WBT = a  

 kripto portfólió értéke, $ / a 
kibocsátott 

WBT tokenek 
teljes mennyisége 

Az összes eszköz a  
 befektetési alapba kerül WBT index 

Meghatározásra kerül  
 a portfólióba tartozó  

 összes kriptovaluta tőzsdei 
ára, $  

WBT  
 tokenek vásárlása 

ETH-ért 

A felvásárolt kriptovaluta  
 értékének meghatározása 

Tokenek kimutatása  
 az aktuális  

 árfolyam szerint 

A felhasználó eszközeinek 
befektetése  
 a TOP20  

kriptovalutába 

www.blockchaincapital.pro 
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A WBT token működése 

A Blockchain Capital fő terméke a Wealth Builder befektetési, felhalmozási program. A program az 
Ethereum okos szerződésén alapul és a résztvevőknek a TOP 20 kriptovalutába tesz lehetővé 
befektetést. A Wealth Builder Token egy index token, amely tükrözi a kripto-piac fő mozgásait. 

A programban való részvételre két lehetőség van: egyszeri (flex account) és rendszeres befizetések. 
Mindkét változatban a platform kezelési díja 12,67%. A kezelési díj felosztásra kerül a partneri 
programokon és költségeken keresztül, melynek célja a platform működésének támogatása. 

A rendszeres befizetések kiválasztásakor az okos szerződés a résztvevőnek lehetőséget ad az 
eszközök értékének 15-szörös befizetésére, a felhasználó által kiválasztott időszakok szerint. A 
befizetések nagysága átlagosan például 100 USD. Az adott változat szerint a kezelési díj az első öt 
befizetésből kerül felszámolásra, különböző százalékokban: a nagyobbtól a kisebbig. Részletesen 
megnézzük, hogyan alakul a platform kezelési díja: 

Első befizetés: a kezelési díj 75% (ebből 50% - ajánlói program, 25% - egyéb költségek), a fennmaradó 
25% a tokenek beszerzésére lesz felhasználva. 

Második befizetés: a kezelési díj már kisebb, 50% (ebből 30% - ajánlói program, 20% - egyéb 
költségek), a fennmaradó 50% a tokenek felvásárlására lesz felhasználva. 

Harmadik befizetés: a kezelési díj 35% (ebből 20% - ajánlói program, 15% - egyéb költségek), a 
fennmaradó 65% a tokenek beszerzésére lesz felhasználva. 

Negyedik befizetés: a kezelési díj 20% (ebből 10% - ajánlói program, 10% - egyéb költségek), a 
fennmaradó 80% a tokenek beszerzésére lesz felhasználva. 

Ötödik befizetés: a kezelési díj 10% (ebből 5% - ajánlói program, 5% - egyéb költségek), a fennmaradó 
90% a tokenek beszerzésére lesz felhasználva. 

Hatodiktól a tizenötödik befizetésig: A befizetés összegéből nem kerül levonásra kezelési díj, a teljes 
összegből tokenek lesznek vásárolva. 

A vállalat kezelési díjai szétosztásának módját a következő táblázat ábrázolja: 

www.blockchaincapital.pro 
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Kezelési díj Befizetés 
száma 

A befizetés 
összege, ($) 

Kezelési díj 
(%) 

Kezelési díj ($) 

Ajánlói- 
program (%) 

 
Költség (%)  

Token 
Vásárlás (%) 

i 100 75% 75 50% 25% 25% 

2 100 50% 50 30% 20% 50% 

3 100 35% 35 20% 15% 65% 

4 100 20% 20 10% 10% 80% 

5 100 10% 10 5% 5% 90% 

6 100 0% 0 - - 100% 

7 100 0% 0 - - 100% 

8 100 0% 0 - - 100% 

9 100 0% 0 - - 100% 

10 100 0% 0 - - 100% 

11 100 0% 0 - - 100% 

12 100 0% 0 - - 100% 

13 100 0% 0 - - 100% 

14 100 0% 0 - - 100% 

15 100 0% 0 - - 100% 

Összesen 1500 12.67% 190 
   

Ajánlói program 

A Blockchain Capital LTD támogatására a többszintes hálózati marketing használata és az ajánlók 
láncának felépítése került kiválasztásra. Jelenleg az ajánlói programban 8 szint van létrehozva: az 
ügynöktől az igazgatóig. A szintekről való előre lépés mindig az ajánlók meglététől, a mennyiségétől és 
befizetések (vásárlások) összegétől függ. A hálózatban az ajánlók minden művelete az okos 
szerződésben az Ethereum blokkláncán kerül bejegyzésre, ami biztosítja a jövedelmek elosztásának 
átláthatóságát. A rendszer a felhasználó által az összes ajánló összes befizetését, valamint a 
felhasználó ajánlói által csatlakoztatott következő szintek összes ajánlóinak összegét kiszámítja. 

A jutalom kiszámításának feltételei és a befizetések feldolgozásának folyamata az okos szerződésben 
vannak leírva: WBT tokenek vásárlása, a felhasználó befizetéseinek mennyisége, adatok az ajánlókról. 

A befizetések sorrendjétől és a felhasználó státuszától függően a következő díjtáblázat használható 
(táblázat): 
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Szint            Státusz Forgalom 1. befizetés     2. befizetés       3. befizetés         4. befizetés         5. befizetés 

8 
Director of 

Region 
10 000 000 $ 50 % 30 % 20 % 10 % 5 % 

7 Director of 
Group 

5 000 000 $ 40 % 24 % 16 % 8 % 4,5 % 

6 
Director 2 500 000 $ 35 % 21 % 14 % 7 % 4 % 

5 
Manager of 

Region 500 000 $ 30 % 18 % 12 % 6 % 3,5 % 

4 Manager of 
Group 

150 000 $ 25 % 15 % 10 % 5 % 3 % 

3 Manager 35 000 $ 20 % 12 % 8 % 4 % 2,5 % 

2 
Silver Agent 5 000 $ 16 % 10 % 6 % 3 % 2 % 

1 
Agent 0 $ - 4999 $ 12 % 8 % 5 % 2 % 1 % 

A Blockchain Capital LTD kezelési díja az első befizetésnél a befizetés összegének 75%-a. Ebből 50% 
az ajánlói kifizetésre irányul. Továbbá minden azt követő befizetésnél a kezelési díj összege csökken, 
és a 6. befizetésnél eléri 0%-ot. 

A befizetés feldolgozásának folyamata: 
1. Rögzítésre kerül a felhasználó befizetésének összege; 
2. Megállapításra kerül a felhasználó befizetéseinek mennyisége: 
a) Befizetés 1-től 5-ig: bónusz jutalom kerül felszámolásra; 
b) Befizetés 6-tól 15-ig: számítás nem történik. 
3. Meghatározásra kerül a lánc összes résztvevője és a státuszuk; 
4. A résztvevők státuszának értelmében végbemegy a jövedelem szétosztása; 
5. A "karrierbe" (az eszközök mennyisége a státusz meghatározására) rögzítésre kerül a befizetés 
összege; 
6. Ha a felhasználó elérte az új szintet, akkor frissül a felhasználó státusza. 

7. Fontos: a számításoknál az ETH-USD és ETH-WBT árfolyamokat veszik figyelembe. A 
számítások a valutapárok aktuális árfolyamán mennek végbe. 
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A befizetések szétosztásának sémája az ajánlói program szerint: 

Meghatározzuk 

Felsoroltak 

 végrehajtása 

A számításokhoz az "1 
befizetés" oszlop 
adatait használjuk 

Második befizetés? 

A számításokhoz a "2 
befizetés" oszlop 
adatait használjuk 

Harmadik befizetés? 

Negyedik 
   befizetés? 

Ötödik befizetés? 

6-15 befizetések? 

a jövedelem 

kiszámítása 

A forgalom növelése 
után új státusz van elérve? 

Első befizetés ? 

Meghatározzuk 

A számításokhoz a "4 
befizetés" oszlop 
adatait használjuk 

A számításokhoz a  "5 
befizetés" oszlop 
adatait használjuk 

A számításokhoz a  "3  
befizetés" oszlop 
adatait használjuk 

Megnőtt a forgalom, a 
státusz nem változott 

Módosítjuk a státuszt 

Kiszámítjuk a  
felhasználó jutalmának 

 százalékát,  
amelyhez ő  
csatolva van 

A  
kiszámított értéket  

 beszámítjuk a láncból való 
felhasználó  

 karrier egyenlegére 

Növeljük a  
 "karrier" láncból való 

felhasználó 
forgalmát  

Meghatározzuk 
a jutalom 

százalékát annak a  
státusznak 

megfelelően, 
amelyhez ő  
csatolva van 

Kiszámítjuk a teljes  
láncra érvényes jövedelem százalékát, a következő 

elv szerint: 
% user1 - % user2 = % jövedelem, ahol 

user2 az user1 meghívottja 
(% a felhasználó státuszának  

és a befizetés sorrendjének figyelembe vételével 
határozzuk meg) 

A felhasználó számára kiszámítjuk a jövedelem mértékét (az első befizetés példáján): 
• Kiszámítjuk a kezelési díjat, ami 75%-a a befizetett összegnek; 
• Az ajánlói program maximális mértéke egyenlő a státusz szerint legmagasabb felhasználó 
jövedelmének 50%-ával ("Director of Region" mindig van a láncban); 

www.blockchaincapital.pro 

Meghatározzuk: 

Igen Nem Igen Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

Igen 

Igen 

Igen 

Igen 

Igen 

Nem 

Nem 
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• A felhasználó az első szinten lévő ajánlótól kap százalékot (a táblázat szerint és a befizetések 
mennyiségétől függően); 
• Ha az ajánló nem az első szinten van, akkor az Ő befizetéséből százalékot kap, amely egyenlő a 
státuszának százalékával mínusz az Őt követő ajánló státuszának százaléka. A jövedelem 
kiszámításának példái az alábbi táblázatban vannak megadva. 

"Az utolsó ajánló" általi befizetés: 

Ajánló A felhasználó státusza 
A díjszabás 

szerinti 
legmagasabb 

százalék 

A befizetés 
végrehajtása 

A jövedelem 
százalékának 

             kiszámítása 
minden szintre 

A bónusz összege, 
    az ajánlói program 

felhasználói 
státusza alapján 

Kezdő 
felhasználó 

Director of region 50 %  50% - 35% = 15% 150 $ 

1. szint Director 35 %  35% - 20% = 15% 150 $ 

2. szint Manager 20 %  20% - 12% = 8% 80 $ 

3. szint Agent 12 %  12 % 120 $ 

4. szint Agent 12 % 1000 $ 0 % 0 

A lánc egyik ajánlója általi befizetés: 

Ajánló A felhasználó státusza 
A díjszabás 

szerinti 
legmagasabb 

százalék 

A befizetés 
végrehajtása 

A jövedelem 
százalékának 

             kiszámítása 
minden szintre 

A bónusz összege, 
    az ajánlói program 

felhasználói 
státusza alapján 

Kezdő 
felhasználó 

Director of region 50 %  50% - 35% = 15% 150 $ 

1. szint Director 35 %  35 % 350 $ 

2. szint Manager 20 % 1000 $ 0 % 0 $ 

3. szint Agent 12 % 

 

0 % 0 

4. szint Agent 12 %  0 % 
0 
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Az "első szintű" ajánló általi befizetés végrehajtása: 

Ajánló A felhasználó 
státusza 

A díjszabás 
szerinti 
legmagasabb 

százalék 

A befizetés 
végrehajtása 

A jövedelem százalékának 
             kiszámítása 

minden szintre 

A bónusz összege, 
    az ajánlói program 

felhasználói 
státusza alapján 

Kezdő 
felhasználó 

Director of 
region 

50 %  50 % 500 $ 

1. szint Director 35 % 1000 $ 0 % 0 

2. szint Manager 20 %  0 % 
0 

3. szint Agent 12 %  0 % 
0 

4. szint Agent 12 %  0 % 
0 

• A felhasználó csak a megerősített műveletek jövedelmét érheti el; 
• A jövedelem összege a felhasználó kérésére kerül kifizetésre, a művelet kezelési díja a 
felhasználótól kerül levonásra.  

Az összes fenti esetben az ajánló első befizetéséből (1000 USD) a szolgáltatásra 75%-os kezelési díjat 
számolnak fel (750 USD), ebből 50%-ot (500 USD) az ajánlói program kialakítására számolnak fel és a 
fennmaradó 250 USD a költségek között kerül szétosztásra. 

A token értékesítése 

ICO: 2017.10.01. - 2018.02.10. 
SCO: 2018.07.08- a tokenek teljes eladásáig 
Valuta a részvételre: ETH 

A vállalat a brit jogszabályok szerint 2017 szeptemberében kezdte el a működését. 2017 októberétől 
2018 februárjáig sikerrel zárult az ICO (initial coin offering) és a platform elindításához szükséges 
eszközök összegyűjtése. Az ICO ideje alatt 200 ezer BCT befektetési tokent adtak ki, melyek 
feljogosítják a tulajdonosaikat a vállalat nyereségéből való részesedéshez. Kezdetben havi 
rendszerességgel az összes BCT tulajdonos között a platform által keresett eszközök 10%-át osztották 
szét. Jelenleg ilyen szétosztás évente egyszer történik, a százalék mértéke ugyanaz maradt, 2019-től 
ennek mértéke 5% lesz és a következő években 1%-ig tervezik csökkenteni. 
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A vállalat bekerült a sikeres ICO-k listájába, mivel ténylegesen képes volt terméket eladni a begyűjtött 
eszközökre és teljesítette a befektetők előtt tett összes vállalását. Az ICO befejeztével a Blockchain 
Capital csapata elindította a partnerek digitális részvényeinek automatikus kibocsátását és kidolgozta az 
okos szerződés alapján a megfelelő technológiát. Valamint megjelent a WBT token, amely magában 
foglalja a fő kriptovalutákból álló portfóliót. 

2018 júliusában a projekt csapata a nemzetközi piacra való belépés és a BCT tokenek magas 
likviditásának elérése céljából elindította a SCO-t (secondary coin offering). 2018. augusztus 1-jén 
megtörtént a BCT 2.0 tokenek kibocsátása 20,8 millió mennyiségben. Azok a felhasználók, akik 2018. 
augusztus 31-ig BCT tokeneket vásároltak, bónuszként megduplázhatták a rendelkezésükre álló 
tokenek mennyiségét. 

A BCT 2.0 tokenek ára 2018. augusztus 31-ig 2,1 USD volt, szeptembertől-októberig 5 USD, jelenleg 
pedig a BCT 2.0 tokenek 7,5 USD áron vannak forgalomban. A BCT 2.0 tokenek nemzetközi tőzsdére 
való kivezetése után az áruk tervezetten 3-5-szörösére fog ugrásszerűen emelkedni, de ha sikerül 
időben kivezetni a nemzetközi tőzsdére, az ár akár tízszeresére is növekedhet. 

Érdemes megjegyezni, hogy az első tokenek kizárólag belsők, az új BCT 2.0 tokenek átadhatók. Ez azt 
jelenti, hogy a felhasználók a BCT 2.0 tokeneket a platformról bármelyik fiókjukba is kivezethetik, 
átadhatják a platformon nem bejegyzett piaci résztvevőknek, valamint el is adhatják. 

Útiterv 

2017. szeptember 14-e a 

vállalat bejegyzése, 

2017. november 

A presale kezdete, a csapat és a projekt kialakítása,  

2017. december 

A BCT befektetési tokenek elindítása a befektetők részére, 

2018. február 

A projekt elindítása, a WBT tokenek eladásának 

megnyitása, 

2018. március 

Flex Account program elindítása, 

2018. augusztus 

A BCT 2.0 SCO tokenek értékesítése minden felhasználónak, 
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2018. augusztus 

A projekt weboldalának frissítése, 

2018. október 

A rendszeren belüli tőzsde létrejötte a tokenek kereskedelmére a felhasználók között, 

2018. november 

A WBT-100 index token fejlesztése, 

2019. decembere 

Az APT biztosítási program kifejlesztése, 

2019. december - 2020  

A BCT 2.0 token kibocsátása a kriptovaluta tőzsdén 

A BCT tokenek elhelyezéséből eredő eszközök elosztása 

A tokenek másodlagos elhelyezésének (SCO) idején összegyűjtött eszközök a következőképpen 
lesznek szétosztva:  

■ ajánlói program 
■ IT technológiák 
■ stabilizásciós alap 
■ fejlődés 

50% az ajánlói programra 

A Blockchain Capital LTD többszintes marketing rendszer szerint működik, és éppen ezért a költségek 
nagy része az ajánlói program fejlesztésére szánt költségként van megadva. 

30% a projekt fejlesztésére 

Ide tartoznak a fejlesztések és a Blockchain Capital LTD érdekeinek előmozdítását szolgáló különböző 
rendezvények szervezésének költségei.  

10% a stabilizációs alapra 

www.blockchaincapital.pro 
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10% az IT technológiákra 

Ez a szoftver fejlesztésének, a platform továbbfejlesztésének költsége és más költségeké, amelyek 
közvetlenül kapcsolatban vannak a szolgáltatás műszaki összetevőjének fejlesztésével. 

A Csapat 

A Blockchain Capital LTD egy pénzügyi, biztonságtechnikai, jogi és technológiai szakemberekből álló 
csapat. A projekt tagjai már sikeresen végrehajtottak több nemzetközi projektet. 

Zinnat Husnullin 

CEO 

A vállalat elnöke, a projekt alapítója. Az átfogó stratégia meghatározója, amely a vállalat stabil 
növekedését biztosítja. 

Zinnat Husnullin több nemzetközi vállalat létrehozója és alapító tagja, valamint lelkes támogatója a 
kripto-iparág fejlődsésének. 

Tanulmányai 
Kazanyi vegyész technológiai főiskola - Diploma kitüntetéssel, Szakgépek és berendezések, 
tervezőmérnök 

Karrier 
■ A SzSzKSz-ben szédítően sikeres katonai, ipari és párt karriert tudhat maga mögött. Katonai 
szolgálat: Kaukázoson túli Katonai Körzet (tartalékos kapitány), A Kirovi kerület Kazany város 
Komszomol szervezet titkára, első helyettese a termelési igazgatónak a KAMAZ termelési egyesületben 
(3500 foglakoztatott, 7 termelő üzemegységben); 
■ 1991-től alapító tagja és igazgatója több termelő és kereskedelmi cégnek; 
■ 1995-től nemzetközi üzleti tevékenység. Banki, biztosítási tevékenység. Befektetés a 
nyersanyag forrásokba. Értékesítési igazgató egy svájci vállalatnál; 
■ 2002-től underwritting (high-tech cégek részvényeinek elhelyezése, IPO); 
■ 2007-2016 hitelintézet igazgatóságának elnöke. Kisvállalkozások költségvetésen kívüli 
finanszirozása; 
■ Nemzetközi befektetési fórumok szóvívője; 
■ Nemzetközi üzleti tréner; 

■ Óriási tapasztalattal rendelkezik értékesítési szervezetek nulláról milliárdos forgalomig vezető 
megszervezésében. 
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Arhur Husnullin 

CVO 

Ügyvezető igazgató, a vállalat egyik legmagasabb vezetője. A vállalat társalapítója. Pénzügyi területen 

13 éves tapasztalattal rendelkezik. 

Tanulmányai 

Oxford Brooks University - Business Administration tudományi kar és a Kazanyi Pénzügyi-gazdasági kar 
- Menedzsment tudományi kar. 

Karrier 
■ A karrierjét brókerként kezdte, elsősorban külföldi cégek initial public offering előkészítésével. Az 
elvégzett projektek listájában több mint 20 sikeres IPO projekt van, ezek közé olyan vállalatok tartoznak, 
mint a Razer Technologies, a SiGMA és még sokan mások. 
■ 2007-ben Oroszországban hitelintézetet alapított a kis- és közepes vállalkozások támogatására 
150 irodával és több mint 1 milliárd rubel hitelállománnyal. A vállalat vezetésének ideje alatt részt vett a 
hitelszövetkezetek piacának szabályozásáról szóló törvénytervezet kidolgozásában; 
■ A "Digitális pénzek" könyv szerzője; 
■ A „Vállalkozások adósaival való munka” módszertan szerzője; 
■ Társ alapítója a "face to face" a vállalkozók számára elindított projektnek Oroszországban; 
■ Üzleti tréner a következő témákban: "Vezetés és a személyzet motivációja", "Munka a vállalati 
követelésekkel"; 
■ Gyakori vendég a nemzetközi üzleti konferenciákon; 
■ A Tatár Köztársaság Elnöke alatti Vállalkozók Tanácsának tagja. 

Archipov Jevgenyij 

Az IT fejlesztésért felelős általános partner, Új technológiák beszerzése és bevezetése, az információs 
források vezérlése. 

Tanulmányai 

Kazanyi Szövetségi Egyetem, Számítástechnikai matematika és kibernetikai kar. 

Karrier 

■ A DDS Soft, Buydentity vezérigazgatója; 
■ Advisor ICO - Qvolta.com, Nitro.live; 
■ A "Fintech Szövetség" munkacsoport tagja; 
■ A Blockchain Asia közösség társszervezője; 
■ A FinTech Lab akcelerátor mentora; 
■ A Blockchain20+ konferenciák előadója. 
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Kockázatok 

Úgy, mint más projektek résztvevői, a WBT és BCT tokenek vásárlói, és maga a Blockchain Capital 
platform is különböző kockázatoknak van kitéve: 

■ Veszteség kockázata. A tokenek vásárlásakor vagy eladásakor a résztvevő beleegyezik, hogy 
minden kockázatot magára vállal, hogy rövid távon veszteségei lehetnek és hogy a Blockchain Capital 
platformon való részvétel nem biztosíthatja a garantált jövedelmet. 

■ A nem elegendő likviditás kockázata ebben az esetben azt jelenti, hogy a projekt a vállalt 
kötelezettségekkel nem felelős a platform résztvevőivel szemben, nevezetesen, ha leáll a BCT tokenek 
birtokosainak a forgalom utáni osztalékainak a kifizetése. Hogy ezt megakadályozzák, előre 
meghatározták a díjazás százalékos arányát, amely minden évben csökken. Plusz tényező a nagy 
disztribúciós hálózat megléte. 

■ A feltörés kockázata. Annak ellenére, hogy a projekt erős IT architektúrával rendelkezik, 
minimálisan, de van ilyen kockázat. Még akkor is, ha sikerül a platformot feltörni az okos szerződés 
tovább működik és a felhasználóknak folytatódni fog a jövedelem felszámolása a saját fiókjukban. 

■ A műszaki vagy a meghibásodásból létrejött kockázatok a platform működési hibái esetében 
keletkeznek. Ilyen a platform funkcionális lehetőségeinek végrehajtásával kapcsolatos bármilyen 
kockázat. Ezek a kockázatok a projekt IT szolgálatának állandó ellenőrzésével minimálisra csökkennek. 

■ Politikai kockázat. Ellenőrizhetetlen külső kockázat és közvetlenül semmilyen esetben nincs 
kapcsolatban a projekt működésével. Egyes államokban és globális szinten is a politikai szituáció 
változhat, ennek megfelelően a kripto-ágazathoz való hozzáállás is változhat. Az adott kockázatot 
minimalizálni lehet, ha vállalati jogászokat vonunk be és egyszerre több jogrendszert is használunk. 

■ Gazdasági kockázat. Ez a kockázat egy adott ország vagy a globális szinten végbemenő 
kedvezőtlen gazdasági és kripto-piaci változások eredménye. A világgazdaság visszaesése, a 
recessziós időszak, a gazdasági krízisek kiszámíthatatlanul befolyásolhatják a platform potenciális 
ügyfeleit és csökkenthetik a befektetési hajlamukat a nem hagyományos pénzügyi eszközökbe.  

www.blockchaincapital.pro 

 

23 



 
 

Vonatkozó jogszabályok 

Figyelembe véve a pénzügyi üzletág érzékenységét a szabályozó normákhoz, felsoroljuk a szabványok, 
rendeletek és törvények példaszerű és nem teljes listáját, amelyeket követni kell: 
1. ISO/IEC 27000 family of standards - meghatározzák a személyes azonosító adatok tárolásának, 
kezelésének és átadásának követelményeit. Részletesebben a szervezet weboldalán olvashat róla. 
2. GDPR - az adatok kezelésének fő követelményei (General Data Processing Regulation), 
meghatározzák a személyes adatokkal végzett tevékenység alapvető elveit. Az irányelv teljes szövege 
a hivatalos weboldalon található. 
3. eIDAS - az elektronikus ID és a megbízható szolgáltatások szabványainak gyűjteménye az EU 
Egységes piacának elektronikus tranzakciói részére. A részletes adatok az EB weboldalán találhatók. 
4. ISO 20022 - a pénzügyi szervezetek közötti kommunikáció szabványa, amely az univerzális üzleti 
szótár használatával kizár bármilyen félreértést. Részletes információt a SWIFT vagy az ISO hivatalos 
oldalán lehet találni. 
5. PSD 1 és PSD 2 - az Európai Bizottság által támasztott EU irányelvek, amelyek szabályozzák a 
fizetési szolgáltatásokat. Többek között növelik a felhasználó biztonságát és védelmét. Részletesen az 
Európai Bizottság honlapján olvashat róla. 
6. SEPA követelmények - az EU nem készpénzes fizetési szabályainak és feltételeinek 
meghatározására szolgál a PSD 1 követelmények alapján. Részletesen a hivatalos honlapon olvashat 
róla. 
7. AML/CFT jogszabály - a pénzmosás elleni jogszabályok és a pénzügyi terrorizmus finanszírozása 
elleni intézkedések követelményeinek listája. 

Figyelembe kell venni, hogy ezen törvények, követelmények és irányelvek többsége csak az EU-ban 
érvényes. A Blockchain Capital LTD projekt elterjedésének mértékében, az új országokra is kiterjedő 
törvényeket és szabályokat is el fogunk fogadni. 
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Következtetések 

Jelenleg a Blockchain Capital LTD vállalat az ügyfelek pénzügyeinek kezelésére összpontosít a kripto-
piacon. A projekt működésének sémája hasonló a klasszikus bankok, illetve a befektetési alapok 
tőzsdéken működő befektetési sémáihoz: a részvények vásárlása maximálisan leegyszerűsített 
formában megy végbe és a folyamatok vezérlése teljesen automatizált. A projekt alapvető különbsége 
és előnye abban áll, hogy az ügyfelek közötti kapcsolatért, a befektetésért és további folyamatokért az 
Ethereum blokkláncán alapuló okos szerződések a felelősek. 

A jövőben a Blockchain Capital LTD csapata a szolgáltatások teljes ökoszisztémáját tervezi létrehozni 
és a saját ügyfelei részére „lifestyle” megoldássá akar válni. A projekt a klasszikus digitális bank összes 
funkcióját el fogja végezni. Ez jelentősen csökkenti a költségeket és biztosítja a befektetők osztalékának 
növekedését. A vállalat a jövőben arra számít, hogy a pénzügyi infrastruktúrát nem csak 
magánszemélyeknek, hanem vállalkozások részére is nyújtani tudja, valamint szerves részévé válik az 
állami szükségletek kisegítésének is. 
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Korlátozott felelősségi nyilatkozat 

Az adott dokumentum tartalma (white paper) csak általános tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlatnak értékpapír 
vásárlásra. Ez a dokumentum csak általános kutatási célokra használható. Nem az a célja, hogy bármilyen formában 
szakmai tanácsadásnak, javaslatnak vagy független elemzésnek minősüljön. Tehát a white paper dokumentumban 
szereplő adatok nem voltak előkészítve a különböző országokban megjelenő kiadványokat szabályozó és erre vonatkozó 
szabályoknak és rendeleteknek. 

Az ebben a dokumentumban megadott adat, nem szolgál arra, hogy az USA (itt és tovább- USA, beleértve Puerto-Rico, 
Amerikai Virginiai szigetek vagy más USA gyarmat) vagy Szingapúr vagy más joghatóság és ország személye vagy 
személyei használják, ahol ilyen megjelenést és használatot jogszabály vagy szabályozás tartalmaz vagy fog tartalmazni, 
amelyik megsértheti a Blockchain Capital és/vagy személyt, amelyek létrehozták a BCT/WBT tokeneket vagy bármit a 
termékeikből vagy szolgáltatásukból, bármilyen bejegyzésből, licenszből vagy más követelményekből, amelyek az adott 
joghatóságban vagy országokban vannak használva. 

Ha Ön az USA államplogára vagy állandó lakosa nem engedélyezett a BCT/WBT tokenek vásárlása. A BCT/WBT 
tokenek vásárlásával Ön megerősíti és szavatolja, hogy Ön nem felhatalmozott munkatársa olyan vállalatnak, amelynek 
tulajdonosai USA állampolgárok vagy állandó lakosok. Ön köteles azonnal értesíteni a BCT/WBT tokenek létrehozóját, ha 
a körülmények megváltoztak. A BCT/WBT tokenek létrehozói fenntartják a jogot arra, hogy bárkinek megtiltsák a tokenek 
vásárlását, ha ez a személy nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek a jogszabályok értelmében szükségesek a 
tokenek vásárlásához. A BCT/WBT tokenek létrehozói fenntartják a jogot arra, hogy megtiltsák a tokenek vásárlását USA 
állapolgárai vagy állandó lakosai által, illetve azoknak a felhasználóknak, amelyek nem felelnek meg azoknak a 
kritériumoknak, amelyeket a BCT/WBT tokenek létrehozói hagytak jóvá. 
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