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A BlockStock (BSO) a BlockBen platformon történő tranzak-
ció validálásért felelős digitális eszköz. A BlockStock az általa 
jóváhagyott átutalások költségei után jutalékban részesül. Ezt 
a jutalékot aranyban írja jóvá a rendszer, majd később 
egyenlő arányban osztja szét BlockStock tulajdonosok között 
birtokolt BlockStockjaik arányában, ezzel növelve folyamato-
san az eszköz mögött lévő kezdeti 10%-os aranyletétet.

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. A BlockNote 
digitális aranytermék, így az értéke az aranyéval egyenesen 
arányosan változik, továbbá a BNO mögötti aranyletét a 
tulajdonos nevén van nyilvántartva. Az összes termékünk 
mögötti aranyletét rendszeresen auditálva van.

A BlockNoteX (BNOX) egy 100%-os aranyletéttel rendelke-
ző stablecoin az Ethereum publikus blockchainjén. A BNOX 
mögött a legmagasabb, 0,9999 tisztaságú arany áll. 100 
BNOX 1 gramm aranyat testesít meg. A BlockNoteX a 
BlockNote publikus blockchainen elérhető verziója, így 
szintén digitális aranyterméknek minősül. A fizikai befekte-
tési aranyat LBMA tag nagykereskedői partnerünkön 
keresztül szerezzük be.

Cégünk egy észtországi (Európai Uniós) székhelyű 
informatikai és pénzügyi szolgáltató. Márkanevünk és 
platformunk a BlockBen, mely saját enterprise blockchain 
technológiánkat, és a ráépülő pénzügyi számlavezető 
rendszert fejleszti és üzemelteti. A cég egyik fő tevékeny-
sége a digitális eszközök forgalmazása, kezelése és 
kibocsájtása, amelyhez teljes jogi háttérrel rendelkezünk. 

Jelenleg három ilyen eszközünk van, azonban blockchain 
platformunkon korlátlan számban van lehetőség új 
digitális eszközök létrehozására. Emellett fejlesztés alatt 
áll saját, QR kód alapú azonnali fizetést biztosító 
szolgáltatásunk a BlockBenPay, amely egyedülálló 
hűségprogrammal rendelkezik és természetesen 
blockchainen fut.

A BlockBen platform több egyenleget is támogató digitális 
pénztárcája, melyben az ügyfelek könnyedén áttekinthetik 
rendelkezésre álló eszközeiket és egyszerűen indíthatnak 
tranzakciókat. Emellett az applikáció egy mikro payment fizetési 
szolgáltatást is biztosít, amely lehetővé teszi a mobilos fizetést 
mind az online, mind a boltban történő helyszíni
vásárlások során.


