
Kezdeti 10%-os aranyletéttel 
rendelkező digitális eszköz, 
mely a BlockBen platformon 

futó összes tranzakció 
validálásáért felelős.  

Az Európai Unióban 
szabályozott

Jelentős
növekedési potenciállal 

rendelkezik.
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A BlockNote egy olyan saját fejlesztésű enterpise blockchain 
technológiát használ, mely másodpercenként több tízezer 
tranzakció végrehajtását teszi lehetővé. A BlockNote árfolyamsta-
bilitásának, gyorsaságának és alacsony költségeinek köszönhető-
en alkalmas a napi használatra is, úgy mint fizetőeszköz vagy 
aranymegtakarítás létrehozása. A BlockNote és egyéb eszközök 
vásárlásának kezdeményezéséhez sikeres KYC/AML beazonosítás 
szükséges, emellett a legkorszerűbb biztonsági megoldásokat 
biztosítjuk teljes platformunkon. 

JOGI NYILATKOZAT
Ez a Onepager általános információkat tartalmaz a BlockNoteról mint kriptovalutáról. A tájékoztató jellegű anyag nem minősül sem jogi, sem üzleti, sem bármilyen egyéb tanácsadói 
dokumentumnak, Ön az erre való hagyatkozással saját felelősségére cselekszik. Döntési helyzetben érdemes okleveles jogászt felkeresnie. A Onepager tulajdonosai, közreműködői 
semmilyen formában nem felelősek az Ön Onepagerre való hagyatkozásából következő tetteinek, döntéseinek, egyéb magatartásának megvalósulásáért vagy elmaradásáért.
A kriptovalutába való befektetés magas kockázatú, akár befektetett pénzének elvesztéséhez is vezethet. Javasoljuk, csak olyan pénzt fektessen kriptovalutába, amelynek esetleges 
elvesztése életminőségét nem befolyásolja. A Onepager tulajdonosai vagy közreműködői nem felelősek semmilyen ebből adódó kárért.

• White Label megoldások – arany alapú 
digitális eszközök létrehozása szabályo-
zott környezetben. 

• Új digitális eszközök kibocsájtása 
a BlockBen platform segítségével.

A BlockNote (BNO) a BlockBen által 
forgalmazott 100%–os aranyletéttel 
rendelkező digitális eszköz. Darabja 0,01 
gramm aranynak felel meg, azaz 1 

BNO=0,01 gramm arany. BlockNote 
digitális aranytermék, így az értéke az 
aranyéval egyenesen arányosan változik, 
továbbá a BNO mögötti aranyletét a 
tulajdonos nevén van nyilvántartva.

A fizikai befektetési aranyat LBMA tag 
nagykereskedői partnerünkön keresztül 
szerezzük be. A biztosított aranyat 
Svájcban, egy zürichi széfben őrzik.

A BlockNote ára megegyezik a befekteté-
si arany piaci árával, melyhez a cég 
pluszban csak egy alacsony kezelési 
költséget számol hozzá (2,2% + max. 
0,6%*). Utalásnál 0,4%-es és 0,6%-os 
kezelési költséggel kell számolni, míg a 
BNO eladás díjmentesen történik. 


