
BITCOINBLINK_Whitepaper

1



BITCOINBLINK_Whitepaper

2

CONTEÚDO

1. AVISO LEGAL .........................................................................................................3

2. RISCOS DE INVESTIMENTO NO BSTK ...................................................................4

3. COMPETIÇÃO DE MERCADO .................................................................................6

4. POR QUE NOS ESCOLHER? ..................................................................................9

5. INTRODUÇÃO ......................................................................................................13

6. INTERCÂMBIO DE BITCOINBLINK.......................................................................18

7. TROCA DA INTERFACE DO USUÁRIO ..................................................................21

8. MAPA DA ESTRADA ..............................................................................................36

9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS ...............................................................................41

10. Token de estoque de cintilação (BSTK) ...........................................................44

11. MODELO DE RENDA NO BITCOINBLINK ...........................................................59

12. EQUIPE ..............................................................................................................63

13. DECLARAÇÃO PÚBLICA DA LBC / CTF ..............................................................66

14. CONFORMIDADE COM GDPR E USUÁRIO. ACORDO .........................................67

15. TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ...........................................................68

16. BREVE DESCRIÇÃO ...........................................................................................69

17. CONTATO ...........................................................................................................70



BITCOINBLINK_Whitepaper

3

1. AVISO LEGAL
Nós encorajamos os leitores a revisarem cuidadosamente a seção intitulada 
“Isenção de responsabilidade” antes de ler o conteúdo deste whitepaper criado 
pelo BitcoinBlink.

ESTA SEÇÃO FOI ATUALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2019.

As informações fornecidas neste white paper são apenas para fins gerais. As 
informações contidas neste documento técnico não podem ser interpretadas 
como aconselhamento financeiro, jurídico ou consultivo.

Ao ler este documento técnico, você concorda em isentar o BitcoinBlink de 
qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante direta ou indiretamente 
do uso de qualquer informação apresentada neste documento. No que diz 
respeito à legislação e aos regulamentos relativos à criptomoeda, é altamente 
recomendável que você procure o conselho de profissionais qualificados, seu 
advogado, contador ou outra pessoa autorizada.

Ao compilar este documento, foram feitos todos os esforços para garantir a 
precisão dos fatos e declarações mencionados no documento. No entanto, o 
BitcoinBlink não garante a precisão das informações apresentadas nesta folha de 
dados.

Ao concordar em ler este documento técnico e solicitar informações sobre o 
BitcoinBlink ou adquirir tokens BSTK, você, leitor, confirma que leu, entendeu, 
aceitou e concordou com a seção “AVISO LEGAL”
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2. RISCOS DE INVESTIR NA BSTK

Você investe no BLINK STOCK TOKEN (BSTK), no entanto, existem alguns riscos 

que precisam ser avaliados. Em caso de dúvida, você deve procurar a ajuda de um 

advogado, contador ou qualquer outro profissional qualificado que o aconselhe 

sobre o investimento. A seguir, os riscos associados ao investimento no BSTK que 

você deve considerar:

▶  Você é responsável pelo seu BSTK na plataforma. O BitcoinBlink oferece uma 

carteira segura projetada para armazenar criptomoedas (BTC, ETH, LTC, XRP, 

BCHABC, BSTK)

▶  Para acessar a carteira, é necessário protegê-la com uma senha conhecida 

apenas por você. Sob nenhuma circunstância você deve divulgar sua senha a 

ninguém.

▶  Se sua senha é muito fraca ou fácil de 

quebrar, pode resultar na perda de seu 

investimento. Recomendamos que você 

ative a autenticação de dois fatores 

(Google Authenticator) para proteger 

melhor seu investimento.

▶  Outra recomendação é fazer backup 

da sua senha em um pedaço de papel 

e armazená-la em um local seguro 

conhecido apenas por você.

Nota: devido ao grande número de ataques 

usando um cartão SIM e aos enormes riscos 

para nossos usuários, nunca usaremos o 

SMS como um método 2FA para proteger contas em nossas plataformas.
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▶  Algumas funções do BSTK funcionam na plataforma BitcoinBlink, mas 
não é garantido que todas elas estarão em plataformas futuras. Podemos 
adicionar ou não mais funcionalidades a plataformas futuras, pois nosso 
principal objetivo é satisfazer nossos usuários e criar um modelo de negócios 
sustentável.

▶  Um dos problemas no funcionamento da bolsa regulada é encontrar liquidez, 
que é uma das razões para o financiamento de ICOs por meio do BSTK. 
Dependendo do sucesso da OIC, criaremos liquidez suficiente para o bom 
funcionamento da retirada de fundos (cripto e fiduciário).

▶  A plataforma BitcoinBlink está em desenvolvimento; apenas a fase de projeto 
permanece. Garantimos que tudo esteja pronto para fornecer uma excelente 
experiência do usuário, mas podemos encontrar atrasos inesperados devido 
a consequências imprevisíveis.

▶  O valor do token BSTK após a OIC pode se tornar instável, como outros tokens 
e moedas nesse setor. Muitos fatores que estão além do nosso controle podem 
afetar o preço do BSTK. Fatores podem incluir razões políticas, regulamentos, 
oferta e demanda, problemas técnicos e outros.

▶  BSTK é um contrato inteligente para o blockchain Ethereum (ERC-20). 
Dependendo do estado atual da blockchain, os usuários podem encontrar 
problemas ao transferir seu BSTK para sua carteira fora da plataforma 
BitcoinBlink em qualquer outro endereço.
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3. COMPETIÇÃO DE MERCADO

Há uma concorrência acirrada na indústria de criptografia quando se trata de 
trocas de criptografia.

Podemos distinguir dois tipos de trocas: cripto - fiat e cripto - cripto.

A troca de cripto-autorização é estritamente regulamentada e é mais difícil de 
configurar em comparação com as plataformas de troca de criptografia. Isso ocorre 
porque eles lidam com moedas tradicionais, cujas regras são definitivamente 
vinculativas.

Algumas das trocas mais famosas e reconhecidas no momento:

▶ Binance

▶ Coinbase

▶ Bitstamp

▶ Kraken

▶ Coinmama

▶ CEX.io

▶ Okcoin

▶ Bittrex

▶ Poloniex

▶ Kucoin

▶ Bitfinex

▶ Bitpanda

▶ Local Bitcoins

▶ Bitmex

https://cex.io/


BITCOINBLINK_Whitepaper

7

Para lidar com a concorrência, temos várias oportunidades que nos permitirão 
avançar:

▶  Combinação de moedas fiduciárias (depósito e retirada): transferência 
bancária e cartão de crédito.

▶  Comissão reduzida para autorização e criptografia.

▶  Excelente token de serviço, equipado com várias vantagens que não se 
deterioram / não desaparecem com o tempo (algumas trocas nem sequer 
têm um token de serviço).

▶  Aplicativo móvel gratuito (iOS e Android) que permite negociar em qualquer 
lugar

▶  Um procedimento AML / KYC muito rigoroso para filtrar quaisquer jogadores 
ruins, além de uma aderência estrita aos requisitos de desenvolvimento 
sustentável da empresa.

▶  Reputação líquida da equipe.

▶  Procedimento de maior segurança para fundos e plataformas de criptografia.
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▶  Ótimo suporte ao cliente

▶  Filtre projetos sérios (IEO, Tokens ou Moedas). Concentre-se na qualidade, 
não na quantidade.

▶  Sinergia perfeita entre todas as plataformas

▶  Design de interface de usuário intuitivo e fácil de usar.

▶  Experiência geral superior do usuário nas plataformas.

▶  Ênfase na transparência e falta de operações em áreas cinzentas

▶  Maior nível de segurança para os dados confidenciais de nossos usuários 
(documentos KYC).

Nota: embora a legislação atual permita a colocação de Moedas de 
Confidencialidade em trocas de criptografia, o BitcoinBlink não usará Moedas 
de Confidencialidade na plataforma devido à sua conexão com atividades de 
lavagem de dinheiro. No entanto, registraremos essas moedas somente quando 
a empresa as desejar.
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4. POR QUE NOS ESCOLHER?

BBlinkio OÜ é uma empresa registrada na UE e recebeu duas licenças válidas para 
atividades legais. Isso está alinhado ao nosso compromisso com os mais altos 
padrões de atendimento ao cliente.

Somos muito ativos, isso ajudará a evitar futuros problemas jurídicos e financeiros 
para nossa empresa e usuários respeitados.

O BitcoinBlink é uma plataforma regulamentada que possui licenças emitidas 
pela União Europeia para trabalho legal:

▶ Serviço de carteira de moeda virtual (FRK000807) 

▶ Troca de criptografia para moeda Fiat (FVR000913)

De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide)

17. Nomeação de um membro responsável do conselho e de uma pessoa 
responsável.

“(5) Somente uma pessoa que possua a educação, aptidão profissional, 

habilidades, qualidades pessoais, experiência e reputação impecável necessária 

para o desempenho das funções de um oficial pode ser designada como um 

oficial responsável. A nomeação de um funcionário é acordada com a Unidade de 

Inteligência Financeira. ”

https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/511593
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/511588
http://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide):
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O CEO estava em Tallinn para uma entrevista na Unidade de Inteligência Financeira, 
que concluiu que ele era digno de licenças. Como equipe, preferimos ter muito 
cuidado e não perseguir o hype, como diz o famoso ditado: “Vasos vazios criam 

mais barulho”.

Para garantir que os investimentos de nossos usuários estejam nas mãos certas, 
filtramos cuidadosamente cada projeto para eliminar a fraude e impedir a entrada 
de fraudadores na plataforma.

Nossos planos para o futuro são ambiciosos, pois criaremos uma troca de 
criptografia para criptografia que gerará receita e tráfego sem precedentes.

A integração vertical e horizontal, bem como preços acessíveis, nos tornarão um 
excelente ponto de partida na indústria de criptografia.

Estamos confiantes de que somos a única empresa que oferece uma ampla gama 
de vantagens e um alto nível de conformidade em nível internacional.

Por fim, não se pode negar que o cumprimento das regras nos levará a um futuro 
maior, diferentemente de outras trocas que não cumprem.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ADICIONAIS:

O BitcoinBlink tem uma vantagem concreta significativa, pois já é regulamentado 
e atende aos requisitos. Apenas 14% das 216 principais bolsas do mundo são 
licenciadas.1

É importante observar que a maioria das trocas conhecidas não atende aos 
requisitos (não possui licenças, GDPR, etc.)2.
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Essas plataformas expõem os usuários a um risco significativo de ter algum tipo 
de órgão regulador (FBI, SEC etc.), interrompem seu trabalho e perdem seus 
investimentos nos piores cenários. Isso aconteceu no passado3 e é provável que 
essa tendência se intensifique à medida que os governos de todo o mundo estão 
alcançando a indústria de criptografia.

As trocas que não são regulamentadas e não coincidem normalmente levam 
a fraudes ou hackers fraudulentos. Assim, deixando seus usuários com perdas 
significativas e ganhando uma reputação terrível na indústria de criptografia.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) - É extremamente importante 
proteger os dados pessoais do usuário na Internet, pois o roubo de identidade é

Aqui estão alguns exemplos de saídas fraudulentas recentes:

▶ Coinroom

▶ Bitmarket

▶ MapleChange

▶ Bitsane

▶ QuadrigaCX 

1 Forbes 

2 A Próxima Web 

3 Notícia

https://www.coindesk.com/polish-cryptocurrency-exchange-shuts-down-overnight-taking-funds-with-it
https://atozmarkets.com/news/bitmarket-suddenly-shuts-down-amid-exit-scam-claims/
https://cryptoslate.com/minor-crypto-exchange-pulls-off-exit-scam-steals-all-user-funds/
https://cointelegraph.com/news/exit-scam-dublin-based-exchange-bitsane-vanishes-with-users-funds
https://www.coolwallet.io/quadriga-ceo-exit-scam-5-years-since-mt-gox-hack-have-crypto-exchanges-learned-anything/
https://www.forbes.com/sites/gideonpell/2019/08/14/regulating-crypto-exchanges-mind-the-gaps/#2d941b896d9c
https://thenextweb.com/hardfork/2019/01/29/cryptocurrency-laundering-chainalysis/
https://www.newsbtc.com/2018/09/28/crypto-exchange-seized-by-sec-why-exchanges-are-cautious-in-adding-tokens/
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Aqui está uma lista de trocas de criptomoedas que sofreram invasões. Observe 
que esta lista está em constante crescimento.

Exemplos de roubo de dados confidenciais:

▶ Bit rápido

▶ Binance

Nota: Qualquer investidor consciente deve pensar duas vezes antes de deixar seus 
investimentos nas mãos de trocas que não são regulamentadas ,não atendem 
aos requisitos e são vítimas de hackers.

https://hackernoon.com/a-huge-list-of-cryptocurrency-thefts-16d6bf246389
https://www.ccn.com/swedish-crypto-exchange-quickbit-leak-spills-300000-customer-records/
https://www.coindesk.com/binance-kyc-issue
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5. INTRODUÇÃO

5.1 Antecedentes

A popularidade das criptomoedas está crescendo a uma taxa sem precedentes. 
Hoje, as agências de notícias costumam relatar novas tendências e outros eventos. 
Isso ajuda a aumentar a conscientização sobre as criptomoedas e as torna parte 
da cultura principal. No entanto, não apenas o hype está se expandindo, mas 
também variáveis   financeiras, como volumes de negociação e capitalização de 
mercado, que estão crescendo em níveis fenomenais.

Mais de dois anos atrás, em janeiro de 2017, a capitalização de mercado total 
de todas as criptomoedas atingiu US $ 17,7 bilhões, enquanto o comércio global 
em 24 horas totalizou US $ 116,6 milhões. Um ano depois, em janeiro de 2018, a 
capitalização de mercado subiu para US $ 835,5 bilhões e o comércio global em 
24 horas totalizou US $ 45,8 bilhões4. Durante esse período, a capitalização de 
mercado alcançou uma impressionante taxa de crescimento de 4620%, enquanto 
o volume de negócios aumentou 39179%! Note-se que esses números foram 
o resultado de apenas um ano. No futuro, o mercado de criptomoedas deverá 
exceder a capitalização de mercado da maioria das empresas incluídas no índice 
do mercado de ações S&P 500.

 Embora um mercado próspero de criptomoedas seja benéfico para investidores, 
entusiastas e empresários, ele também destacou as deficiências de várias 
trocas de criptomoedas. Fatores como baixa largura de banda, interrupções e 
infraestrutura inadequada para suportar o fluxo repentino estão desencorajando 
novos usuários. Além disso, em algumas plataformas, não existem protocolos de 
segurança adequados, o que os torna um alvo fácil para hackers, o que, por sua 
vez, leva à perda de fundos, dados do usuário e reduz a confiança em

a plataforma. De acordo com o The Block Genesis, desde 2011,5 os hackers 
roubaram criptomoedas no valor de mais de US $ 1,3 bilhão de várias trocas. No

4 CoinMarketCap
5 The Block Genesis

https://coinmarketcap.com/charts/
https://www.theblockcrypto.com/2019/04/01/research-cryptocurrency-exchange-hacks-surpass-1-3-billion-all-time-61-coming-from-2018/
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entanto, alguns especialistas acreditam que esse número pode ser muito maior, 
pois muitas plataformas não relatam roubos menores.

Além disso, a maioria das trocas de criptomoedas não é adaptada para novos 
traders. As plataformas superlotadas, combinadas com interfaces complexas, 
tendem a desencorajar até os traders ou investidores mais experientes. Além 
disso, casos de manipulação de preços também foram relatados no passado, o 
que afeta negativamente o crescimento desse mercado.

5.2 Visão

BitcoinBlink reconhece os problemas enfrentados pelas plataformas de 
intercâmbio existentes e os soluciona sistematicamente através da inovação. 
Nossa plataforma simplificará o processo de negociação, prometendo uma 
solução de troca básica multifuncional e otimizada, voltada para usuários de 
qualquer nível. E isso, junto com o atendimento ao cliente sem precedentes, os 
novos protocolos de segurança e as políticas transparentes, ajudarão a construir 
a confiança de nossos usuários.

5.2.1 Missão

Reforçar a influência das criptomoedas.

5.2.2 Conceito

Crie um ecossistema inteiro, girando em torno de criptomoedas, para serviços 
on-line de vários setores baseados no token BSTK por meio de fusões, aquisições 
e criação.

5.3 Problemas e Soluções

As deficiências do mercado moderno de troca de criptomoedas foram identificadas 
abaixo e são complementadas pelas soluções oferecidas pela plataforma 
BitcoinBlink.
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A. plataformas 

Muitos existentes de ações plataformas construídas às pressas e, muitas vezes, 
não são projetados para suportar grandes volumes de negociação. As empresas 
muitas vezes subestimam a meta de longo prazo de suas plataformas e, muitas 
vezes, ignorado pelos principais fatores, tais como a segurança, navegação, 
otimização de largura de banda e muito mais. Portanto, com o tempo, as bolsas 
de valores sofrem de ineficiência, errôneas de pagamentos e, mais importante, 
tornam-se propensos a criptomoedas ataques. 

BitcoinBlink constante desenvolve um excelente criptomoedas troca, otimizado 
para velocidade, protegido contra ameaças externas e simplificado para a 
conveniência dos usuários. Nós o contratamos melhores e mais experientes 
profissionais do setor para a criação de uma plataforma robusta, que combina os 
melhores recursos. 

B. Lacunas no protocolo de segurança 

A cada mês nós ouvimos uma mensagem sobre o hacking, quando roubam 
ferramentas e dados de usuários em risco. Portanto, o corte é um dos maiores 
problemas que impedem o crescimento do mercado de criptomoedas. 

BitcoinBlink entende a gravidade do problema e tomando sistemáticas passos 
para resolver este problema. Utilizamos os mais recentes protocolos de 
segurança para garantir a proteção integral a qualquer momento. Além disso, nós 
estabelecemos um sistema para periódicos de auditoria de segurança em bolsas 
de valores e identificar as vulnerabilidades de segurança. 

Além disso, como a bolsa de valores são o objetivo preferencial para os hackers, 
BitcoinBlink não vai armazenar quaisquer documentos confidenciais de seus 
usuários, diretamente na plataforma. Tais documentos, como o passaporte, 
bilhete de identidade nacional ou carteira de habilitação, comprovante de 
residência, e criptomoedas, serão transferidos para o nosso compatívelterceiros 
on-line-o parceiro de monitoramento de KYC/AML/CTF. 
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Até mesmo a maior do mundo, a troca tornou-se vítima de um hacker incidente, e 
a identidade de seus usuários foi comprometida.6 Isto combinado com a “Dusting 
Attack”7 (situação, quando você pode associar um id de usuário com a carteira), 
você pode transformar a vida de um homem no caos.

Os hackers também não terão acesso ao frio carteira BitcoinBlink, ou seja, onde 
é armazenada a maior parte do dinheiro. Queremos reduzir os riscos, em caso de 
falha de script que possamos manter a ferramenta, os dados e o bem-estar de 
nossos usuários. 

C. Manipulação de preços 

Há um monte de mensagens sobre o fato de que a grande maioria das bolsas 
de valores e permitem o abuso, a fim de confundir os clientes. Condução de 
preços criptomoedas e estatísticas para o volume de negócios, a plataforma 
artificialmente afetam as tendências para o ganho pessoal. Estes métodos 
encontram desastrosas para o mercado no longo prazo. 

BitcoinBlink suporta os princípios que Satoshi Nakamoto proveu um meio para 
que criptomoedas - a transparência e a responsabilidade. Os nossos preços, as 
APIS (Application Programming Interface) recebem predominante de preços 
criptomoedas fontes confiáveis para assegurar que nossos usuários sempre obter 
o melhor benefício. Além disso, vamos realizar auditorias regulares e publicar 
relatórios detalhados para proteger a integridade de nossa plataforma. 

6 Cointelegraph
7 Cointelegraph 

https://cointelegraph.com/news/binance-kyc-breach-did-it-happen-and-if-so-whos-to-blame
https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-binance-points-out-a-dusting-attack-against-litecoin
https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-binance-points-out-a-dusting-attack-against-litecoin
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D. Falta de atendimento ao cliente 

Um fator importante, ausente na maioria das plataformas modernas, é o serviço 
ao cliente. Muitas trocas não suportam a conexão apropriada para resolver os 
problemas que nossos usuários possam encontrar. Isso leva a inconvenientes e 
desconfiança entre os usuários. 

BitcoinBlink resolve este problema, ajustando-se otimizadas canais de 
comunicação e nomeação de profissionais para a resolução de problemas. Isso 
ajudará a aumentar a responsabilidade e promover o sentido de comunidade em 
torno de nossa plataforma.
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6. BITCOIN BLINK BOLSA DE VALORES DE 

The Bitcoin Blink suporta as seguintes funções: 

I. apoiado moeda 

No início do Bitcoin Blink será compatível com as seguintes criptomoedas: 

▶ O Bitcoin (BTC) 

▶ Litecoin (LTC) 

▶ Ethereum (ETH) 

▶ O Ripple (XRP) 

▶ Bitcoin Cash ABC (BCHABC) 

▶ Blink Stock Token (BSTK) 

Vamos adicionar mais moedas em uma plataforma com base em tendências de 
mercado e o que o usuário procura. No entanto, deve notar-se, que vamos levar 
em conta o histórico de negociação criptomoeda, opções de liquidez e a base de 
usuários antes da adição.
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Queremos oferecer aos nossos clientes/investidores a oportunidade de investir 
em projectos graves. BitcoinBlink também tem planos de, no futuro, trocar 
populares de papel moeda, como o dólar, o euro, o iene, a libra esterlina, o rupee 
e outros. 

Observação: para proteger o dinheiro dos nossos usuários, nós vamos usar 
armazéns para armazenamento a frio de bolsas de diferentes comprovada 
marcas, para minimizar os riscos. 

Uma quantidade considerável de fundos será armazenada no frio bolsas, enquanto 
uma pequena parte será armazenada em um quentes bolsas para garantir uma 
saída criptomoedas. 

II. Preços API 

BitcoinBlink vai integrar a rede de API direta de preços dos maiores e comprovada 
plataformas de negociação criptomoedas de todo o mundo. Portanto, quantificar 
identificando os preços em diferentes mercados, nós garantimos que nossos 
clientes podem comprar criptomoedas com os melhores preços a qualquer 
momento. 

Nota: após o desenvolvimento de nossa plataforma de troca de “cripto-crypto” 
vamos usar a nossa própria API.

III. Suporte para a plataforma 

Serviços de criptomoedas BitcoinBlink suporta criptomoedas funcionalidade nos 
seguintes dispositivos: 

▶ Browser-based portal de compras 

▶ Native App para a plataforma Android 

▶ Native App para a plataforma iOS
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IV. Suporte a idiomas 

Além do inglês, a plataforma oferecerá suporte a outros globais idiomas, tais 
como: 

▶ Francês 

▶ Espanhol 

▶ Italiano 

▶ Português 

▶ Alemão 

▶ Russo 

▶ Turco 

▶ Japonês 

▶ Coreano 

▶ Chinês 

▶ Vietnamita 

Com base nas necessidades e tendências do usuário, a plataforma será publicado 
em mais idiomas
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7. SERVIÇOS DE INTERFACE DE USUÁRIO 

Atenção: todas as imagens, mostradas abaixo são para exibição, e a plataforma 
pode ser alterado. Bitcoin Blink está empenhada em fornecer aos seus usuários 
emocionante habilidades de cada vez. Portanto, criamos uma plataforma que 
é muito conveniente para o usuário e oferece acesso fácil a todas as funções 
disponíveis. 

BitcoinBlink’s web site 

BitcoinBlink’s web site tem um design limpo e nítido, de fácil utilização e de fácil 
navegação. O usuário pode facilmente alternar entre diferentes funções, tais 
como a escolha de câmbios, a incorporação de meios de pagamento, e de т. Д.
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O painel de

Abaixo estão as imagens com o site BitcoinBlink
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Comprar-Vender
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Conta
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Guia - bloqueio
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Guia - Contabilidade do imobilizado

Guia - Trade Trade
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Loteria
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Votação
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Interface de troca móvel

O BitcoinBlink possui dois aplicativos móveis fáceis de usar (Android e iOS) que 
foram desenvolvidos em uma plataforma online para garantir que a segurança 
atenda aos mais altos padrões.

Nós nos esforçamos para fornecer aos nossos usuários em todo o mundo um 
ambiente seguro com nossos aplicativos móveis, onde quer que estejam. Os 
aplicativos móveis BitcoinBlink são a melhor maneira de verificar o preço atual, 
enviar, receber, comprar ou vender criptomoedas em movimento.
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Abaixo, você encontrará várias capturas de tela do aplicativo. 
BitcoinBlink

Painel geral
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Comprar - Vender
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Conta
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Guia - Bloquear
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Guia - Guia Contabilidade de Ativos - Trade Trade
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Loteria Votação
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2019

Janeiro

▶  Desenvolvimento da plataforma iniciado BitcoinBlink.

▶  Desenvolvimento de aplicativos móveis para Android e iOS, que oferecem 
o mesmo nível de protocolos de segurança da plataforma principal.

▶  Proteção de hospedagem e servidor para segurança da plataforma.

8. ROTEIRO
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Junho

▶  A empresa recebeu duas licenças de criptomoeda do Ministério da 
Economia e Comunicações da Estônia para trabalho legal após uma 
reunião com o departamento financeiro em Tallinn.

Julio

▶  Recebeu uma conta comercial para uma empresa com o IBAN para 
permitir transferências SEPA.

▶  Contratar um especialista em conformidade com mais de 12 anos de 
experiência bancária e honestidade impecável. 

Fevereiro

▶  Criando um token Blink Stock Token (BSTK) na blockchain Ethereum.

▶  Integração da verificação de antecedentes online “Conheça o seu 
cliente” (KYC) / “Combate à lavagem de dinheiro”(AML)/“Financiamento 
antiterrorismo”(CTF)com a plataforma.

Maio

▶  Desenvolvimento e integração de todas as funções dos tokens BSTK na 
plataforma

▶  A empresa está registrada na Estônia com o nome BBLINKIO OÜ (código: 
14718623)
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Agosto 

▶  A Política de Privacidade, as Disposições Gerais de Proteção de Dados 
(GDPR), a Declaração Pública da LBC / CTF, o Contrato do Usuário e os 
Termos de Uso estão completos.

▶ Registro do BitcoinBlink iniciado pelo Escritório de Propriedade Intelectual 
da UE (EUIPO).

▶  Integração de cartões de crédito (Visa e MasterCard) no BitcoinBlink via 
Simplex.

▶  Contratar um contador especializado em blockchain.

Setembro

▶  O processo de registro do BitcoinBlink começa com: Rede de Execução de 
Crimes Financeiros (FINCEN), Centro Canadense de Análise e Relatórios 
Financeiros (FINTRAC), Centro Australiano de Análise e Análise de 
Transações (AUSTRAC), Serviços de Supervisão Financeira (FSS), Agência 
de Serviços Financeiros (FSA) )), A Autoridade de Conduta Financeira 
(FCA), a Agência Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA), a 
Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey (GFSC) e a Comissão de 
Supervisão Financeira (CSSF).

▶  Configurar um centro de suporte e bots de bate-papo.

Outubro

▶ Certificado Advanced Secure Sockets Layer (SSL EV).

▶ Conclusão do trabalho em um documento técnico. 
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Próximos eventos (2020) 

Q1 

▶  O desenvolvimento de uma plataforma de negociação “cripto-crypto” para os 
comerciantes, que vai oferecer uma gama mais ampla de bens virtuais. 

▶  O desenvolvimento de aplicações móveis para a troca de “cripto-crypto” (iOS 
e Android). 

▶  O registo de empresas na World Intellectual Property Organization (WIPO) 

Q2 

▶  O desenvolvimento autônomo de aplicações móveis para o cripto-carteiras 
(iOS e Android) - os usuários vão ter as suas próprias chaves privadas. 

Q3 

▶  A criação da nossa rede blockchains para mais de uma movimentação 
suave para uma data posterior (baixas taxas, inteligente contratos, quase 
instantâneas transação, 51% de resistência a ataques, e т. д.) 

▶  A abertura física do escritório (e ponto de venda), em Tallinn para centralizar 
as atividades de uma empresa. 

Q4 

▶  O desenvolvimento de um cripto-favorável de um gateway de pagamento 
com a funcionalidade de cartão de crédito. 

▶  O desenvolvimento de aplicações móveis de um gateway de pagamento (iOS 
e Android). 

Próximos eventos (2021) 

▶  Estabelecimento estável da moeda, vinculada ao papel e outros ativos 
(a moeda será verificado a cada trimestre em transparência). 

▶  A criação de IEO plataforma 

▶  A criação de cripto-plataforma de cartão de crédito
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O atual processo de 

▶  Integração token BSTK em todos os nossos disponíveis plataforma e suas 
atuais benefícios. 

▶  A integração de resultados com cartão de crédito em todas as plataformas. 

▶  A integração de compras com cartões de crédito em todas as plataformas. 

▶  A integração de transferência bancária da SWIFT (multi-moeda) para depósitos 
e retiradas. 

▶  A integração da funcionalidade universal conta de todas as nossas plataformas. 

▶  A melhoria das plataformas existentes (User Interface (UI, user interface), User 
Experience (UX), a segurança, a estabilidade e т. д.). 

▶  Listagem de token BSTK em outras bolsas de valores estimados. 

▶  Listagem de projetos bem conhecidos na plataforma somente depois de uma 
avaliação e de estudo de uma equipe. 

▶  A abertura física de filiais em diferentes cidades grandes (depois de abrir o 
Local do escritório). 

Nota: A execução de nossas tarefas, nós vamos atualizar o roteiro com mais 
detalhes sobre os futuros projetos de grande porte e sistemática de introduzir 
mais de uma função. 

Com a constante mudança do roteiro pode ser encontrado aqui: Www.trello.
com/b/kgTKWQEz/ bitcoinblink-roadmap

https://trello.com/b/kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap
https://trello.com/b/kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap
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9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

9.1 Laravel 

Este fundada em PHP estrutura é amplamente utilizado por desenvolvedores. 
Isso ajuda os desenvolvedores a economia de tempo, permitindo-lhes ignorar 
elementares tarefas, tais como configuração, arquitetura e muito mais. Em geral, 
o Laravel otimiza o processo de desenvolvimento, melhorando o código, migração 
de dados e protocolos de segurança. 

Algumas vantagens do Laravel foram listados abaixo: 

▶  Simplifica o processo de criação de estruturas de autenticação e autorização. 

▶  Melhora a velocidade de aplicações web. 

▶  Otimiza a configuração de roteamento de URL. 

▶  Inclui o planejamento e gerenciamento de tarefas. 

▶  Detecta técnicos de vulnerabilidade automaticamente. 

BitcoinBlink usa o Laravel 5.8 para o desenvolvimento de um servidor web e uma 
interface de programação de aplicativo (API).
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9.2 MySQL 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código 
aberto (RDMS), que ajuda a criar e gerenciar bancos de dados do software. É um 
servidor que oferece a vários usuários o acesso a um grande número de bancos 
de dados. 

Algumas vantagens do MySQL são listados abaixo: 

▶  Fornece a melhor e mais segura de gerenciamento de banco de dados. 

▶  Oferece uma configuração e escalabilidade, que o tornam ideal para aplicações 
corporativas. 

▶  Promete uma disponibilidade para o trabalho e garante o perfeito 
funcionamento de cada vez. 

▶  O que lhe permite ter controle total sobre o processo de trabalho. 

▶  Acaba por ser uma solução de custo eficaz quando a expansão de plataformas 
ou implementação de novas funcionalidades. 

BitcoinBlink usa o MySQL 8.0 para o desenvolvimento do banco de dados. 

9.3 Native Apps 

Native Apps envolve a aplicação, especialmente criados para o sistema 
operacional, como o Android, iOS e outros. Eles são otimizados para a plataforma 
de destino, o que aumenta a sua produtividade e oferece maior flexibilidade em 
comparação com outros tipos de aplicações. 

Algumas vantagens Native Apps estão listados abaixo: 

▶ Demonstra um nível sem precedentes de desempenho. 

▶  Oferece maior segurança e proteção de dados. 

▶  Fornece aos usuários com o mais emocionante e interface interativa.
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▶  Fornece acesso a desenvolvedores para usar todo o potencial do dispositivo 
de destino ou o sistema operativo para a aplicação. 

▶  Emite menos erros ou falhas, em comparação com outras aplicações normais. 

BitcoinBlink usa seus próprios aplicativos para a criação da interface externa da 
plataforma. iOS SDK 12.0 e o SDK do Android 26.1 são usadas para a criação de 
aplicativos para as plataformas iOS e Android. 

9.4 Criptomoeda carteira 

Criptomoeda bolsa — é um software que desempenha um papel muito importante 
na indústria de Criptomoeda. Ao contrário de uma percepção, a bolsa não 
armazena Criptomoeda no sentido convencional. Em vez disso, ele armazena 
informações importantes, tais como detalhes de uma chave privada, que pode 
ser usado para autenticação e acesso de endereços Criptomoeda. 

BitcoinBlink usa offline bolsa com os melhores protocolos de segurança e com os 
seguintes benefícios: 

▶  Suporta todos os Criptomoeda disponíveis na plataforma BitcoinBlink: BTC, 
LTC, ETH, XRP, BCHABC e BSTK. 

▶  Reúne todos os serviços oferecidos pela bolsa. 

▶  Fácil de digitar e levantamentos. Os usuários também podem enviar ou 
receber moedas, como em carteiras dentro da rede BitcoinBlink e fora dele. 

▶  Oferece a descentralização da função de transferência, onde os usuários 
podem fazer transações diretamente de sua carteira. 

Nota: Cripto-carteira também irá apoiar o novo sistema integrado Criptomoeda 
(moedas e tokens), por meio de listagem, o voto e o IEO.
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10. BLINK STOCK TOKEN (BSTK)

A moeda, que representa a nossa plataforma, será chamado BLINK STOCK TOKEN 
(BSTK). É totalmente comprovado o token de ERC20 com base em Ethereum, e 
seu estoque máximo é de 1 000 000 000 (um bilhão). 

Endereço para contato: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a 

O número decimal caracteres : 10 

10.1 BSTK Detalhes 

O SÍMBOLO BSTK

O PREÇO DE VENDA DE UM TOKEN DE $0.02

MÁXIMA EMISSÃO DE TOKENS DE 1,000,000,000

O VOLUME TOTAL DE 800,000,000

Nota: para Obter tokens BSTK não são liberados 

10.2 BSTK Distribuição 

BitcoinBlink - projecto sério com altas ambições. Portanto, BitcoinBlink NÃO vai 
organizar de gotas ou de venda até ICO. 

Nós não queremos desvalorizam o nosso token, simplesmente distribuindo-lo, e 
isso também é injusto em relação ao varejista ou para os investidores. 

Porcentagem de Soma em BSTK Objetivo

60% 600,000,000 Venda de tokens (apenas para o público

20% 200,000,000 a Equipe de fundadores

10% 100,000,000 de Marketing 

10% 100,000,000 Reserva para BitcoinBlink 

Nota: a equipe de fundadores não vai vender seus tokens em um período mínimo 
de um ano após o término do ICO. Para fins de transparência, aqui está o endereço 
e a transação, onde estão os fundos do promotor:

https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb
3d-6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680

https://etherscan.io/address/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
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10.3 a atribuição de fundos 

Porcentagem de Soma em BSTK Objetivo

50% 300,000,000 Marketing e desenvolvimento de negócios 
(projetos futuros)

25% 150,000,000 plataforma de Desenvolvimento e o produto 
principal 

16.66% 100,000,000 Equipe

4.16% 25,000,000 Reserva

4.16% 25,000,000 Legalização

10.4 ICO gráfico 

Todas as datas e horas destes ficheiros são indicadas na hora universal coordenada 
(UTC+0). 

Data De 
Validade Atividade

21/01/2019 o Desenvolvimento de uma plataforma de Bitcoin Blink 

31/10/2019 a Publicação e divulgação de um documento técnico 

31/10/2019 ICO começo 

30/04/2020 ICO conclusão 

07/05/2020

A plataforma de Bitcoin Blink totalmente operacional. 
Os usuários podem fazer um depósito, negociar e tirar 
fotos (fiat e criptografia). 

ICO Bitcoin Blink começa 31/10/2019 e durar mais de seis meses. Os tokens serão 
vendidos por ordem de chegada. Portanto, as partes interessadas são incentivados 
a se inscrever no ICQ com antecedência.
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ICO, terá lugar durante um longo período de tempo, para permitir que todos os 
investir neste projecto. 

Vamos realizar ICO, no prazo de seis meses, com um preço inicial de us $0,02 por 
um token de BSTK. A cada mês o preço vai aumentar $0,001 dólar. No sexto e 
último mês de ICO token BSTK será vendido por us $0,025

Nota: Restrições quanto ao número de tokens BSTK, que você pode comprar, não 
vai. 

Na fase de ICO os usuários e os investidores poderão fazer o depósito no 
criptomoedas e aquisição de tokens BSKT diretamente com a plataforma (ou 
cripto). 

Assim que chegar ao primeiro ponto de financiamento, que é de 400 000 dólares, 
vamos iniciar o desenvolvimento de uma plataforma de “cripto-crypto” o 
intercâmbio com todas as funções e aplicações móveis para iOS e Android.
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Podemos incluir na plataforma opção de margem de negociação, mas agora estamos a 
considerar todos os aspectos legais. 

Da mesma forma, quando chegamos a um segundo ponto de controle de financiamento, 
que é de 1 200 000$, estados unidos, o projeto e suas funções serão executadas e assim 
por diante. Nós planejamos várias funções e opções para BitcoinBlink e vai mantê-lo 
atualizado com as atualizações da plataforma. 

ICO terminará na data agendada ou quando todos os selecionados tokens será vendido, 
dependendo do que ocorrer primeiro. 

Destruirmos todos os BSTK, restantes após o término do ICO, e para fins de transparência, 
nós vamos deixar o endereço de onde serão enviados. 

E finalmente, todos os futuros resgates vai ocorrer em BitcoinBlink. 

Nota: a Saída de todos os criptomoedas e a autorização só será possível no final do ICO. 

IMPORTANTE: o Período de ICO é um período de testes beta da plataforma, aplicativos 
móveis (IOS e Android) e de todas as operações. 

Vamos recolher comentários e sugestões de usuários de e-mail e nas redes sociais. 

Nós sempre desejamos o melhor para nossos usuários e constantemente ouvimos e 
atualizando nossos produtos ou serviços, para atender às suas necessidades. 

A empresa coloca seus usuários em primeiro lugar, para que possamos crescer juntos..
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10.5 BSTK Funcionalidade 

Os proprietários de tokens Blink podem usar esta criptomoedas para fins 
diferentes e desfrutar de vários benefícios. 

Todas as plataformas futuras irão integrar a funcionalidade de um token de BSTK, 

onde é necessário e possível. 

10.5.1 Programa de fidelidade 

Os usuários podem receber uma recompensa, deixando apenas BSTK em suas 
contas. Isso funciona de forma semelhante ao recebimento de dividendos. 

▶  Somente contas ativas têm direito a receber a remuneração 

▶  Conta com um volume mínimo de negociação de 0,1 BTC terão o direito de 
receber uma recompensa. 

▶  Também, terá esta o direito de conta, com, no mínimo, r $300 BSTK 

▶  E esse direito terão as contas que completaram o processo KYC / AML
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▶ A remuneração será paga apenas no BSTK e paga semanalmente. 

▶  Remuneração baseado em parte da COMISSÃO, COLETADAS a partir do total 
de volume de negociação na semana anterior. 

10.5.2 Redução de comissão por transação 

Todos os usuários devem ser capazes de usar o token de BSTK, para reduzir 
comissão pela transação até 50% quando a negociação e levantamentos (apenas 
criptomoedas). 

Essa é uma diminuição de 50% não vai desaparecer com o tempo. 

10.5.3 BSTK Loteria 

É a taxa mensal de loteria, que pode trazer muito grande vitória: 

▶ Passa a cada mês 

▶ Cada bilhete custa 5 dólares e pode ser adquirido por meio de BSTK. 

▶ O número de bilhetes que o usuário pode adquirir uma conta, não é limitado. 

▶  Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente, com a utilização de um 
algoritmo de computador. 

▶  1º lugar recebe 50% do valor total, recolhida no sorteio. 

▶  2ᵒ lugar receberá 30% do valor total, recolhida no sorteio. 

▶ Em 3 ° lugar recebe 10% do valor total, recolhida no sorteio. 

▶ Os restantes 10% vão para a cobertura do custo BitcoinBlink. 

▶ Os prêmios serão pagos apenas no BSTK. 

▶ O mesmo vencedor não pode ser escolhido duas vezes.
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10.5.4 Votação 

Os usuários BSTK vão desfrutar de um sistema de votação que permita à 
comunidade tomar

uma decisão sobre a introdução de moedas e de tokens e fazer a sua lista de troca 
no futuro. 

Os utilizadores deverão preencher um formulário para participar na votação.

Criptomoeda com o maior número de votos no final do período de votação será 

publicado na plataforma.

Outros Criptomoeda, que não passou na votação, serão automaticamente 
ignorados. 

▶  As contas com o mínimo de volume de negociação de 0,1 BTC nos últimos 30 
dias terão o direito de votar. 

▶  Conta com um mínimo de equilíbrio de 100 dólares por dia nos últimos 30 
dias terão direito a voto. 

▶  Não há restrições sobre o número de votos que pode alimentar adequado a 
sua conta. 

▶  Cada voto vale 1 BSTK 

▶  Os usuários podem votar “POR trás do PROJETO” ou “CONTRA o PROJETO”. 

▶  Voz “POR trás do PROJETO” aumentarão o número de votos para o projeto. 

▶  Voz, que “é CONTRA o PROJETO de” reduzirão a quantidade de votos para o 
projeto. 

▶  A ordem final de classificação depende do projeto teve o maior número de 
votos “POR trás do PROJETO” no final do período de votação. A fórmula de 
contagem de votos, os entrevistados para cada projeto: 
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“POR TRÁS DO PROJETO” - “É CONTRA O PROJETO” = O RESULTADO DA VOTAÇÃO 

▶  No final do período do referendo de 10% BSTK coletados победившим 
projeto, serão emitidas as pessoas que votaram a favor do projeto. 

Os eleitores de perdedores projetos não receberão qualquer remuneração.

▶  No final do período de votação 10% BSTK, coletados a partir de um projeto 
vencedor, serão adicionados ao banco de loteria BSTK, programada para o 
mês. (Leia mais см. na seção 10.5.3) 

▶  70% BSTK coletados com o projeto vencedor, vai para a LISTAGEM do projeto 
na plataforma. 

▶  Os 10% restantes BSTK, recolhidos no âmbito de um projeto vencedor, vão 
para o financiamento da expansão do negócio BitcoinBlink. 

10.5.5 Bloqueio 

O bloqueio é o sistema de bloqueio de fundos, que premia os usuários que 
desejam bloquear seus BSTK em um determinado período de tempo. Além disso, 
esse recurso também ajuda a proteger o valor de um BSTK da volatilidade do 
mercado. 

Existem vários tipos de períodos de bloqueio, o número de bloqueios de BSTK e 
remuneração adequada. 

Originalmente bloqueado, o valor é retornado aos usuários no final do período. 

Aviso! Depois de ferramentas de são fechados, não será capaz de resgatá-los, até 
expirar o período de tempo especificado. Assim, aconselhamo-lo a ter o cuidado 
de avaliar os riscos antes de cometer o bloqueio. 

Bloqueio de token BSTK em um determinado período de tempo, dá uma taxa 
fixa de DESCONTO a taxas de comissão. Isto é especialmente vantajoso para os 
comerciantes sérios. 
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▶  1 mês de bloqueio BSTK: o custo de bloqueio BSTK $150 para 1% de desconto 
a comissão 

▶  2 meses de bloqueio BSTK: o custo de bloqueio BSTK $250 por 2% de desconto 
a comissão 

▶  3 meses de bloqueio BSTK: o custo de bloqueio BSTK $350 por 3% de desconto 
a comissão

▶  4 meses de bloqueio BSTK: o custo de bloqueio BSTK $450 por 4% desconto 
a comissão 

▶  5 meses de bloqueio BSTK: o custo de bloqueio BSTK $550 por 5% de desconto 
a comissão 

No final do período, o usuário receberá um BSTK, avaliado no início do período de 
bloqueio. Por favor, note que a taxa de desconto será mantida, se não estiver a ser 
usado um outro período de bloqueio. 

10.5.6 a Acumulação de ativos 

É um esquema de depósito tempo para os usuários que não querem arriscar. Aqui 
os usuários podem fixar uma certa quantia de BSTK em um período de tempo fixo 
e de obter receitas em BSTK do investimento inicial. 

Os usuários podem escolher várias opções ao mesmo tempo e várias vezes: 

▶  Bloqueio BSTK no mês 3 - o montante mínimo de us$ 200, o equivalente BSTK 
e renda em 1,25% 

▶  Bloqueio BSTK em 6 meses - a quantidade mínima de 400 dólares, o equivalente 
BSTK e renda em 3,75% 

▶  Bloqueio BSTK em 9 meses - valor mínimo de us$ 800, o equivalente BSTK e 
renda em 6,50% 

▶  Bloqueio BSTK em 12 meses - valor mínimo de us$ 1000 equivalente BSTK e 
um rendimento de 10% 
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Por exemplo, se o usuário optar por bloquear 1000 dólares em 12 meses para 
obter 10% de lucro, no final do período, ele receberá um adicional de 100 dólares 
BSTK no valor total de 1100 dólares. 

Em conexão com a média do nível de risco do investimento, o que representa 
um token de BSTK, primeiro fornecemos um excelente incentivo para as pessoas 
que querem confiar em nós. Essas receitas, provavelmente vão mudar no médio 
e longo prazo a base.

10.5.7 Máquina de venda a passagem (Trade pass) 

Trade Pass é um sistema de progressão, o que pode permitir que os comerciantes 
a fazer mais negociações na plataforma, com as ofertas mais significa mais 
recompensas. 

Atualmente, existe um limite de 50 transações, que atua como um componente 
gamificação, para motivar os usuários a postar mais negociações. 
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Como funciona: 

▶  Os usuários podem comprar de Compras de “passagem” pelo preço de 14,99 
dólares dos EUA, que SÓ é pago no BSTK. 

▶  Existe um limite de 50 negociações. A cada dez operações (ou seja, 10, 20, 30, 
40 e 50), o usuário recebe um permanente desconto de 1% sobre a comissão. 

▶  Por exemplo, 20-eu o negócio fornece o usuário com um desconto de 2%, 33 º 
transação, o usuário recebe um desconto de 3%, em 48 do negócio, o usuário 
receberá um desconto de 4% e assim por diante. 

▶  O montante máximo de desconto que você poderá obter em comissão é de 
5%. 

▶  Só operação, que custou us $50 ou mais, são contados realizado o negócio. 

▶  Máquina de venda o passe é válido por 30 dias a partir da data da compra. 
Na expiração, os usuários terão de adquirir uma nova máquina de venda a 
passagem, para continuar a receber o bônus e a aumentá-los. 

▶  Os usuários têm a possibilidade de instalar automaticamente a compra 
Comercial da passagem, se têm em conta o suficiente BSTK. 

▶  Como somente os usuários atinjam o seu 50 º o negócio, eles automaticamente 
entram na loteria BSTK (para obter mais informações см. na seção 10.5.3). 

▶  Comercial da passagem do valor de 14,99 dólar de 5 dólares entrarão na 
loteria BSTK.

▶  Quando bem-sucedida, a colocação de 10 de ofertas, o usuário receberá 
um desconto de 30% em 11 oportunidades, com a restrição do comércio estará 
ausente. 

Esta função é muito útil e eficaz para os grandes comerciantes. 
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10.5.8 Clube de privilégios 

É um programa de afiliados, que encoraja os usuários para a promoção da 
plataforma e convite de amigos. Além disso, se seus amigos ganham mais 
usuários, você vai receber adicional de percentagem da sua comissão (para o 
amigo que levou). 

Este programa depende do seu tipo de conta. Por exemplo, se você realizou a 
50000 BSTK nos últimos 30 dias e o número de novos usuários, marcados para o 
seu amigo, é de: 

▶  Até 100 amigos: Prata = desconto de 5% de comissão 

▶  Até 200 amigos: Ouro = 10% de desconto em comissão de 

▶  Até 300 amigos: Diamante = 15% de desconto em comissão de 

▶  A 400 amigos: Platina = 20% de desconto em comissão de 

▶  Até 500 amigos: Paládio = 25% de desconto em comissão de 

Armazenamento de 50.000 BSTK = 20% de desconto em comissão de 

Se seus amigos estão ganhando novos usuários = 0,01% de comissão por cada 
novo convidado. 

Observação: os Usuários de nível Silver, Gold, platinum, Diamond, Platinum 
e Palladium podem discar 100, 200, 300, 400 e 500 amigos cada um (o número 
máximo de amigos), respectivamente. Isso dá mais 1%, 2%, 3%, 4% e 5% de 
comissão de desconto. 

Nota: a comissão é sempre pago em BSTK.

Existem cinco tipos de contas de usuário na plataforma BitcoinBlink - Silver, 
Gold, platinum, Diamond, Platinum e Palladium. Dependendo do tipo de conta 
é limitado o acesso a uma variedade de serviços que oferecemos na nossa 
plataforma. 
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A. Prata conta 

Para os usuários que só se inscreveu e não ter concluído o processo KYC. 

▶ Depósito criptomoedas

▶ Comércio criptomoedas (compra e venda) 

B. Ouro conta 

Para os usuários que completaram o processo KYC e negociados ou comprado 
BSTK no valor de menos de 10.000 dólares. 

▶ Depósito criptomoedas

▶ Depósito bancário 

▶ o pagamento com cartão de crédito 

▶ retirar criptomoedas - máximo de 2 BTC no dia 

▶  retirada de fundos da sua conta bancária - mínimo de 10 000 dólares, até um 
máximo de 50 000 dólares 

C. Diamond conta 

Para os usuários que completaram o processo KYC e negociados ou comprado 
BSTK no valor de menos de 50 000 dólares. 

▶  Depósito criptomoedas

▶  Depósito bancário 

▶  o pagamento com cartão de crédito 

▶  retirar criptomoedas – máximo de 5 BTC no dia 

▶  retirada de fundos da sua conta bancária - mínimo de 10 000 dólares, até um 
máximo de 50 000 dólares
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D. Platinum conta 

Para os usuários que completaram o processo KYC e negociados ou comprado 
BSTK no valor de menos de 100 000 dólares. 

▶ Depósito criptomoedas 

▶ Depósito bancário 

▶ O pagamento com cartão de crédito 

▶ Saída criptomoedas – máximo de 10 BTC diariamente 

▶  retirada de fundos da sua conta bancária - mínimo de 10.000 dólares dos EUA, 
o máximo de 100.000 dólares 

E. Paládio nova conta 

Para os usuários que completaram o processo KYC e negociados ou comprado 
BSTK no valor de mais de 100 000 
dólares. 

▶ Depósito criptomoedas 

▶ Depósito bancário 

▶  O pagamento com cartão de 
crédito 

▶  Saída criptomoedas – máximo 
de 100 BTC diariamente 

▶  retirada de fundos da sua 
conta bancária - mínimo de 
10.000 dólares dos EUA, o 
máximo de 300.000 dólares 

Nota: Todos os usuários podem ver o tipo de conta com o correspondente a cor 
da borda ao redor de sua foto de perfil.
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10.5.9 Initial Exchange Offering (IEO) 

Você BitcoinBlink será a plataforma IEO, destinada a financiamento de projetos, 
em particular, após o lançamento de plataforma de “cripto-crypto”. 

Um token de BSTK será utilizado para investir em projetos que serão colocados 
na plataforma do IEO. 

Quando nós registrar um projeto IEO em nossa ajustável e compatível de 
plataforma, será uma série de benefícios, tanto para projetos quanto para os 
usuários: 

A. Para os usuários 

▶  A protecção de fraude, assim como a plataforma irá filtrar todas as “maçãs 
podres”. 

▶  Mais altas taxas de retorno do investimento inicial. 

▶  Segurança de investimento - problemas com a AML/CTF não ocorrerá, assim 
como a plataforma se preocupa com a verificação de todos os usuários e 
pessoas que fazem parte do IEO. 

B. Para projetos 

▶  Correspondente e ajustável ecossistema, com uma reputação impecável. 

▶  Redução significativa de custos do projeto (marketing, KYC e т. т.); em vez 
disso, a ênfase será dada o mais decisivo momentos. 

▶  Redução de problemas legais - não relacionada com problemas de AML/CTF. 

▶  Acesso a essas moedas (€ e $) além de ser a mais significativa de capitalização 
Criptomoeda (BTC, ETH, XRP, LTC, BCHABC). 

Nota: a Plataforma de IEO, aumentará significativamente o valor e o uso do token 

BSTK.
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11. O modelo de receita em BITCOINBLINK 

BitcoinBlink vai gerar renda a partir das seguintes fontes: 

11.1 Fiat moeda 

▶  Retirada de fundos da sua conta bancária: BitcoinBlink cobrará uma pequena 
taxa para cada saque. 

▶  O pagamento com cartão de crédito: BitcoinBlink cobra uma pequena taxa 
por cada compra com cartão de crédito. 

▶  Depósito bancário: BitcoinBlink cobra uma pequena comissão por cada 
depósito bancário. 

Nota: uma vez que nós conseguiremos o objetivo de financiar a criação de 
seu próprio processador de pagamentos, reduzirmos a uma comissão por Fiat 
transação. 

11.2 Criptomoeda

▶  A comissão pela transação: BitcoinBlink irá cobrar uma pequena taxa para 
cada transação (compra ou venda). 

▶  A comissão de retirada: BitcoinBlink cobra uma pequena comissão por cada 
saída Criptomoeda. Isso pode variar de acordo com a comissão da rede. 

▶  O pagamento listagem: BitcoinBlink irá cobrar uma taxa para a listagem 
e a porcentagem de projetos de destaque na plataforma, se eles estão em 
processo de IEO. 

▶  Outras taxas: BitcoinBlink irá gerar renda através de um token de BSTK graças 
a ferramentas e serviços oferecidos na plataforma. 

▶  Depósito Crypto: BitcoinBlink não será cobrada nenhuma taxa de depósito de 
criptografia para a plataforma. 

Nota: depois que a plataforma de “cripto-crypto” será viável, ainda mais abaixar 
as nossas taxas.



BITCOINBLINK_Whitepaper

60

11.3 Seleção de entrada 

▶  Serviço de gravação de cena: BitcoinBlink não será sem você o custo do serviço 
para qualquer tipo de gravação de cena. 

▶  A verificação de KYC/AML: Bitcoin Blink não será sem você não há taxas para 
validação de dados KYC/AML. 

▶  Utilizar para a entrada de Bitcoin Blink não sim e a taxa de entrada. 

11.4 Taxas 

11.4.1 a Estrutura de cristo taxas 

Ao comprar ou vender e quanto a лезь lá, a seguinte comissão: 

▶  BSTK comissão = 0.25% 

▶  BTC comissão = 0.25% 

▶  ETH comissão = 0.25% 

▶  LTC comissão = 0.25% 

▶  XRP comissão = 0.25% 

▶  BCHABC comissão = 0.25% 

Nota: Estamos a reduzir significativamente sim esse adicional depois que o trem 
da plataforma “de creta-creta” a troca. 

11.4.2 o montante Mínimo de remoção de cristo e da comissão para a 
tomada de 

▶  BSTK = 100 / 5 

▶  BTC = 0.002 / 0.0005 

▶  ETH = 0.02 / 0.01 

▶  LTC = 0.002 / 0.001 

▶  XRP = 22 / 0.25 

▶  BCHABC = 0.002 / 0.00
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Nota: Estas taxas dependem da atual comissão na rede blockchain e 
constantemente atualizados, se necessário. 

11.4.3 Comissão para pagamento com cartão de crédito 

A compra com cartão de crédito = mínimo de 10 euros, ou 5%, dependendo de 
qual for maior (taxas Simplex) + 1% (BitcoinBlink). 

Nota: Nós temos muito a baixo da comissão depois de construir o seu próprio 
gateway de pagamento. 

11.4.4 transferência Bancária fiat de câmbio (SEPA só) 

▶  por depósito = 0,99 € + 1,5% do valor da contribuição 

▶  pela saída = € 0,99 + 1,5% do valor de saída 

Nota: depois de nós construiremos o nosso gateway de pagamento, nós temos 
muito a baixo da comissão. 

Nota: Nós traduzimos todas as traduções de euros em dólares dos EUA, no dia de 
seu recebimento e creditar a sua conta de utilizador. 

11.5 os Custos de 

Fixo mensal de custos para a empresa incluem diferentes áreas funcionais, tais 
como: 

▶  O seu servidor de hospedagem 

▶  Proteção do servidor 

▶  On-line de monitoramento de KYC / AML / CTF 

▶  Os oficiais 

▶  Contabilidade (mensal para a contabilidade) 

▶  O serviço de apoio ao cliente 

▶  O serviço de suporte técnico 

▶  Conta de negociação
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Para manter o bom funcionamento da plataforma de Bitcoin Blink pretende 
mensal de valor fixo, no valor de 10 000 dólares. 

Para manter as operações requer o mínimo de faturamento mensal de comissões 
no valor de 4 000 000 de dólares (de 0,25% para a compra / venda). 

Temos outras que trazem o rendimento de módulos, que nós não levou em 
conta; portanto, precisamos de ter o menor faturamento mensal para manter as 
operações. 

Nota: Nós não incluímos os custos de marketing, relacionados com a promoção 
da marca e plataforma.
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12. EQUIPE

Fundada em 2019 todo o grupo de banqueiros, comerciantes, designers e 
profissionais de ti, BitcoinBlink foi projetado para oferecer ao mercado criptomoeda 
as melhores simplificada e confiável de troca de plataforma. Reunimos dinâmica 
e altamente educado comando, para desenvolver estratégias e liderar diferentes 
segmentos de negócio: marketing, vendas, inovação, gestão e tecnologias para 
atender as necessidades de todos os nossos usuários. 

Nossa equipe tem anos de experiência em áreas como o desenvolvimento de 
blockchains, criptomoeda comércio, banca de investimento, banca, projeto de 
redes e de sistemas de segurança e muito mais. Nossos líderes, juntamente com 
a sua excepcional experiência, identificamos e desenvolvemos profissionais de 
protocolos, que são visíveis em todos os nossos serviços. 

Graças a confiança em nossos as possibilidades tecnológicas, juntamente com as 
nossas habilidades e ambições, acreditamos que temos tudo o que você precisa 
para fornecer criptografia de moeda de troca, que se atrevem a se tornar o melhor.
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12.1 os Principais membros da equipe 

Ceo e fundador da  
Iseki Solari 
MBA pós-graduação (com honras) 

Iseki nasceu no Taiti, na Polinésia Francesa. Fluente em três idiomas: francês, inglês 
e espanhol. 

Iseki estudava no melhor colégio interno na França Ecole de Tersac 
(www.tersac.com) e obteve o grau de licenciatura (francês da escola). 

Mais tarde, ele foi para a Nova Zelândia para estudar na universidade de Otago 
(www.otago.ac.nz) em Dunedin, que está entre os 1% melhores universidades do 
mundo. Ele recebeu seu ВСом (bacharel em comércio) a partir de lá. 

Finalmente, ele terminou seu extenso de educação, tendo recebido o diploma 
de MBA (mestrado em administração de empresas, com distinção) na suíça, 
a universidade de UIBS (Emirados internacionais da escola de negócios, 
www.uibs.org), que está entre os 200 melhores escolas de negócios do Mundo. 

Além disso, ele investiu e negociadas no mercado forex, o mercado de ações e 
criptomoedas. 

Depois de alguns anos, o comércio e o investimento, ele chegou à conclusão de que 
o crypto a indústria é o setor que tem o potencial e o lucro que você pode obter. 

Ele demitiu-se do cargo em Wall street, para fundar sua própria empresa, e, assim, 
nasceu o projeto BitcoinBlink. 

Iseki decidiu criar a sua própria bolsa de valores, BitcoinBlink, onde todos os seus 
futuros estratégicas e ajustáveis plataforma irão unir-se para criar um ecossistema 
único.

Iseki Solari

https://www.tersac.com/
https://www.otago.ac.nz/
https://uibs.org/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFssT1JPZc39AAAAWxnQRBISzcThDn-b2f6sn8A7dmxja5CgVD6GnhvOly_8KWz7yW46dpyHt2CWUGv8X2TiHoe_QTTNo7KlhSOMAsvt3B22ONqyAGSHT08IxBr32nSPwgrW64=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fiseki-solari%2F
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Ele tem uma visão clara do que precisa ser feito; ele mesmo criou todo o projeto. 
Ele é membro do programa de residência eletrônica oferecido pela Estônia, no 
qual apenas pessoas com reputação limpa podem participar do controle da 
polícia e das fronteiras. Isso é importante, especialmente do ponto de vista da 
indústria de criptografia.

Iseki sempre realiza seu trabalho com um senso de disciplina e honestidade, 
complementado por raciocínio rápido.

Diretor de Conformidade 
Dimitar Kolchakov 
Mestrado em Finanças

 
Chefe do departamento de conformidade e controle. Supervisiona vários 
processos, tais como a rede de agências, auditoria interna, compliance e controles, 
AML, de protecção de dados (GDPR) e outros. 

Também temos mais membros da nossa equipe, para ajudar com o crescimento 
de diferentes departamentos principais (contabilidade, desenvolvimento, 
marketing, suporte, segurança). Todos eles estão sob a ação de um NDA (Acordo 
de confidencialidade). 

Honestidade, educação e habilidades são comuns a fatores para toda a equipe..

Dimitar Kolchakov

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHhxBe1UR0gDQAAAWxnQaS4LYT4celyQ9EsiCQU-pkXAnJYymtw9TrF20JuwZneBHrXuRVi045sbMxmZnu0u702j-GUynz9TkP2bJsVf98mTAAa5PWFbxBHOYuVC6b6nLRd8qQ=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdimitar-kolchakov-8a431a170%2F


BITCOINBLINK_Whitepaper

66

13. PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE AML/CTF 

BitcoinBlink contra atividades de lavagem de dinheiro e não quer ter de lidar com 
esses indivíduos ou organizações na plataforma legal e moral razões. BitcoinBlink 
coloca o cumprimento da prioridade a sua estratégia no setor em que estão 
ausentes estruturado de regras que permitem que criminosos/terroristas receber 
ilegítimo fonte de renda por meio da troca de criptomoedas. Ao contrário de 
alguns de nossos concorrentes, que fecham os olhos a essas ações ilegais, nós 
preferimos escolher o caminho certo para a sustentabilidade a longo prazo da 
empresa. Estamos bem informados sobre a situação e acreditamos que esta é 
a praga que para os próximos anos retarda o crescimento desta nova indústria. 
Somente através de correspondência e regulamentos criptomoedas receberão a 
distribuição de massa em todo o mundo. 

Por favor, consulte a nossa declaração pública sobre a AML/CTF. 

Por favor, tome em atenção que nosso AML/CTF Public Statement.

https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950342-aml-ctf-public-statement
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14. GDPR CUMPRIMENTO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Colocamos o funcionário de proteção de dados para certificar-se de que nós cumprimos 
as leis e proteger os dados de nossos usuários a partir de qualquer ameaça. 

Naturalmente, nós guardamos EU General Data Protection Regulation. Os utilizadores 
têm direitos sobre seus dados, que são especificadas em nossa Política de privacidade: 

▶ O direito à informação 

▶ O direito de acesso aos seus dados pessoais 

▶ O direito a correção de dados pessoais 

▶ O direito de eliminar os seus dados pessoais 

▶ O direito à limitação de processamento de dados 

▶ O direito de transmissão (transporte de dados) 

▶ O direito sobre o objeto 

▶  O direito a não ser objecto de decisão baseado exclusivamente no processamento 
automático de 

▶ O direito à proteção judicial ou do processo administrativo 

Para obter toda a informação necessária, por favor, dê uma olhada em nossa Privacidade 
& Privacy 

Você pode também de acordo com a Política de Cookies.

https://eugdpr.org/
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950341-privacy-notice-privacy-policy
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950341-privacy-notice-privacy-policy
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000950343-cookies-policy
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15. TERMOS E CONDIÇÕES E O CONTRATO DO USUÁRIO 

Nossos usuários devem concordar com este conjunto de regras, para ter a 
oportunidade de usar a plataforma BitcoinBlink. 

Este documento tem juridicamente vinculativo e pode ser modificado; vamos 
informá-lo de quaisquer alterações no documento. 

Bitcoin Blink pode garantir a observância de Termos e o contrato de Usuário” 
através da negação do serviço. Os usuários podem aplicá-lo, se podem provar 
que a violação das condições causou-lhes dano. Por favor, leia nossos termos 
e Condições e o contrato do Usuário”, e verifique com a nossa Declaração de 
divulgação de informações sobre os riscos. 

Nota: para nós, foi a necessidade de esclarecer todos os aspectos legais antes do 
início das operações e manter a transparência. 

Nós não queremos compreender o mesmo destino que esses projetos 
(www.deadcoins.com).

https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000953542-risk-disclosure-statement-disclaimer-
https://support.bitcoinblink.com/support/solutions/articles/48000953542-risk-disclosure-statement-disclaimer-
https://deadcoins.com/
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16. BREVE DESCRIÇÃO 

BitcoinBlink - a-bolsa de valores, que lhe permite fazer a cripto-fiat transação 
com o token de BSTK, que estão na base neste novo ecossistema. 

A plataforma serve como uma ponte entre o tradicional mundo financeiro e a 
evolução de criptografia da indústria.

Estamos orgulhosos de que a melhor acesso criptomoeda para qualquer usuário. 

Nossos fundadores não se limitam a este esforço de um projeto. 

Em vez disso, o Bitcoin Blink é o desenvolvimento empresarial e sistematicamente 
integrar verticais e horizontais de extensão. 

Buscamos sempre atender aos interesses de nossos usuários e respeitar a 
legislação vigente sobre a proteção e preservação do investimento e os dados de 
nossos usuários.
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17. ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, sempre pode entrar em contato conosco 
nas redes sociais ou por e-mail ou até mesmo nos visitar!

Estamos sempre felizes em ajudar e esclarecer qualquer dúvida.

Site: www.bitcoinblink.com

Twitter: @bitcoinBlink

Facebook: @bitcoinBlink

Telegrama (inglês): @bitcoinblink

Linkedin: @OfficialBitcoinBlink

E-mail: support@bitcoinblink.com ou contact@bblink.io

Conformidade e proteção de dados: compliance@bblink.io

Violação de segurança da conta: security@bitcoinblink.com 

Endereço legal:  Harju maakond, Tallinn, 
Kesklinna linnaosa, 
 Pärnu mnt 41a-304, 10119.

Centro de Suporte:  www.support.bitcoinblink.com/ 
support / home

https://bitcoinblink.com/
https://twitter.com/BitcoinBlink
https://twitter.com/BitcoinBlink
https://t.me/OfficialBitcoinBlink
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQERUtQUflQ9ywAAAW7G9KSAZUPLjenvyy5qXaZKlGmeQLdfdhZdK7v67f3baHTU4jpBxNtaP3BslOJAKUi-3qbeIzNRVUOSlzExH0OFdW1R0s8g1yHUztjxZyw4Pj8oTduKzzo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbitcoinblink%2F
https://support.bitcoinblink.com/support/home
https://support.bitcoinblink.com/support/home

