
Kedvezményes Megtakarítás
Szabályzata

210706HU01

Változások
A változások részben található minden olyan változtatás, amely az előző verzióhoz képest
módosításra került.

A Kedvezményes Megtakarítás előző verziójához: 210629HU01-hez képest a következő
pontok módosultak a jelenlegi 210706HU01 -es verzióban:

Kiegészítések:

- 1. Az alábbi partnerek számára lehetőség van 2021. június 30-ig 3.5 milliós BTC
árfolyamon 0.5 és 1 BTC-s megtakarítási programot indítani helyett Az alábbi
partnerek számára lehetőség van 2021. július 19.-ig 3.5 milliós BTC árfolyamon 0.5
és 1 BTC-s megtakarítási programot indítani:

- 1.1.2. 2021.01.01 és 2021.03.17 között futott SMS kampányban válasz SMS-t küldött
helyett 2021.01.01 és 2021.03.17 között futott SMS kampányban válasz SMS-t
küldött (2021. június 30-ig volt érvényben)

- 1.1.3. 2020.12.31 és 2021.02.03 között kiküldött hírlevelek bármelyikében
megnyomta az “Elindítom a Részletfizetést” feliratú gombot helyett 2020.12.31 és
2021.02.03 között kiküldött hírlevelek bármelyikében megnyomta az “Elindítom a
Részletfizetést” feliratú gombot  (2021. június 30-ig volt érvényben)

- 1.6 A jogosultak 2021. június 30-ig fizethetik be az induló összeget helyett A
jogosultak 2021. július 19-ig fizethetik be az induló összeget.

- 1.10 2021. december 31-ig a 0.5 BTC-s megtakarítást át lehet váltani 1 BTC-sre.
2021.06.30.-ig mindenki saját árfolyamon vált, 2021.07.01.től pedig 3.500.000
HUF-os árfolyammal számolunk. helyett 2021. december 31-ig a 0.5 BTC-s
megtakarítást át lehet váltani 1 BTC-sre. 2021.06.30.-ig mindenki saját árfolyamon
vált, 2021.07.01.től pedig 3.500.000 HUF-os árfolyammal számolunk, a régen
megszerzett 2.500.000 HUF-os jog megszűnt.

- 1.11 Aki 2021. június 30-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s
megtakarításra, annak a CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik, amivel a 0.5
BTC-s megtakarításánál számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi árfolyamon történik.
helyett Aki 2021. július 19-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s
megtakarításra, annak a CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik, amivel a 0.5
BTC-s megtakarításánál számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi árfolyamon történik.
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- 1.12. 2021.07.01.-től azoknak akikkel szerződést kötöttünk külföldre kihelyezett
verifikációs eszköz üzemeltetésére 2021.12.31.-ig lehetőségük van 1 BTC-s, 10 000
EUR-s, 12 000 USD-s megtakarítási programot indítani. helyett 2021.07.20.-tól
azoknak akikkel szerződést kötöttünk külföldre kihelyezett verifikációs eszköz
üzemeltetésére 2021.12.31.-ig lehetőségük van 1 BTC-s, 10 000 EUR-s, 12 000
USD-s megtakarítási programot indítani.

- 2.10. 0.5 BTC-s megtakarítást indító tag esetében, aki a rendszerben korábban már
vásárolt, annak a korábbi vásárlások után járó HARD prémium a 0,5 BTC ezen
Részletfizetési konstrukcióban való vásárlásával 30 000-es árfolyamra
emelkedik. Ezen felül a Részletfizetés időtartama alatt valamennyi BTH
vásárlása után prémiumként 30 000-es árfolyamra való kiegészítést kap
HARD-ban. A Részletfizetés 0,5 BTC-s értéke és a korábbi Részletfizetés
időtartama alatti vásárlás nem haladhatja meg az 1 BTC-t. helyett 0.5 BTC-s
megtakarítást indító tag esetében, aki a rendszerben korábban már vásárolt, annak a
korábbi vásárlások után járó HARD prémium a 0,5 BTC ezen Részletfizetési
konstrukcióban való vásárlásával az 1.13-as pontban leírt árfolyam szorzók
szerint emelkedik. Ezen felül a Részletfizetés időtartama alatt valamennyi BTH
vásárlása után prémiumként a megszerzett  árfolyamszorzóra való kiegészítést
kapja HARD-ban. A Részletfizetés 0,5 BTC-s értéke és a korábbi Részletfizetés
időtartama alatti vásárlás nem haladhatja meg az 1 BTC-t.

- 2.11. 1 BTC-s megtakarítást indító vagy 0,5 BTC-ről 1 BTC-re váltó tag esetében, aki
a rendszerben korábban már vásárolt, annak a korábbi vásárlások után járó HARD
prémium az induló összeg befizetésével 40 000-es árfolyamra emelkedik. Ezen
felül a Részletfizetés időtartama alatt valamennyi BTH vásárlása után
prémiumként 40 000-es árfolyamra való kiegészítést kap HARD-ban. helyett 1
BTC-s megtakarítást indító vagy 0,5 BTC-ről 1 BTC-re váltó tag esetében, aki a
rendszerben korábban már vásárolt, annak a korábbi vásárlások után járó HARD
prémium az induló összeg befizetésével 1.13-as pontban leírt árfolyam szorzók
szerint emelkedik. Ezen felül a Részletfizetés időtartama alatt valamennyi BTH
vásárlása után prémiumként megszerzett  árfolyamszorzóra való kiegészítést
kapja HARD-ban.

- 2.12. Az induló összeg BTH vásárlásba könyvelődik, 0.5 BTC-s konstrukció
esetén 30.0000-es, 1 BTC-s konstrukció esetén 40.000-es árfolyam szorzóval. A
következő, beérkezett összeget nevezzük első részletnek helyett Az induló összeg
BTH vásárlásba könyvelődik, 0.5 BTC-s és 1 BTC-s konstrukció esetén a
megszerzett árfolyamszorzó szerint, a következő beérkezett összeget nevezzük
első részletnek.

- 3. táblázat 0,5 BTC értékű Részletfizetés indítása az Akció alatt, 30.000-es
BTH/BTC árfolyam szorzóval 1.750.000 HUF min. 50.000 HUF 35.000 HUF 1 BTC
értékű Részletfizetés indítása az Akció alatt, 40.000-es BTH/BTC árfolyam
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szorzóval  helyett 0,5 BTC értékű Részletfizetés indítása az Akció alatt,
megszerzett BTH/BTC árfolyam szorzóval 1 BTC értékű Részletfizetés indítása
az Akció alatt, megszerzett BTH/BTC árfolyam szorzóval.

- 4.2. A Részletfizetés során a HARD-ok átalakulásából keletkező BTH (0.5 BTC-nél
15.000 db, 1 BTC-nél 40.000 db) átalakul 300.000 vagy 800.000 CoverNotePool-lá
(CNP), vagyis a rendszer automatikusan kibocsátja a 20-szoros mennyiségű CNP-t.
Ezáltal a tag számára a napi CN kifizetési árfolyamon válik lehetővé a CN
kibocsátás. helyett A 2021.június 30-ig indított részletfizetések során a HARD-ok
átalakulásából keletkező BTH (0.5 BTC-nél 15.000 db, 1 BTC-nél 40.000 db) átalakul
300.000 vagy 800.000 CoverNotePool-lá (CNP), vagyis a rendszer automatikusan
kibocsátja a 20-szoros mennyiségű CNP-t. A 2021. július 1. után indított
részletfizetések során az aktuális árfolyam szorzót használjuk, az átalakuló
BTH-kból 20-szoros mennyiségű CNP-t a rendszer automatikusan bocsát ki.

- 6.4. A Részletfizetés előtti vásárlások után adott extra (30.000-es vagy 40.000-es
árfolyamúra emelt) prémiumok szintén levonásra kerülnek a CN-ből, BTH-ból vagy
HARD-ból, az előző ponthoz hasonlóan, valamint az ajándékba kapott 800 vagy
1800 HARD is levonásra kerül. helyett A Részletfizetés előtti vásárlások után adott
extra (az 1.13. pont szerinti megszerzett árfolyamszorzóra emelt) prémiumok
szintén levonásra kerülnek a CN-ből, BTH-ból vagy HARD-ból, az előző ponthoz
hasonlóan, valamint az ajándékba kapott 800 vagy 1800 HARD is levonásra kerül.

- 8. Aki 2021. június 30-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s megtakarításra,
annak a CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik, amivel a 0.5 BTC-s
megtakarításánál számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi árfolyamon történik.
helyett Aki 2021. július 19-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s
megtakarításra, annak a CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik, amivel a 0.5
BTC-s megtakarításánál számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi árfolyamon történik.

Új pontok:

- 1.13. A gombnyomás időpontja számít.
- 1.4. vagy aki a mentorától kap szabadkártyát

Egyéb módosítások:

- 2.13. 1 szó került be: csak
- 6.3. 1 szó került be: maximum
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1. Jogosultsági feltételei

Az alábbi partnerek számára lehetőség van 2021. július 19.-ig 3.5 milliós BTC árfolyamon
0.5 és 1 BTC-s megtakarítási programot indítani:

1.1. aki már jelezte szándékát 0.5 vagy 1 BTC-s megtakarítási programra, de nem
fizette még be az induló összeget és az első részletet.

A szándék jelzése háromféle módon történhetett:

1.1.1. pénztárcában indított megtakarítási programot
1.1.2. 2021.01.01 és 2021.03.17 között futott SMS kampányban válasz

SMS-t küldött (2021. június 30-ig volt érvényben)
1.1.3. 2020.12.31 és 2021.02.03 között kiküldött hírlevelek bármelyikében

megnyomta az “Elindítom a Részletfizetést” feliratú gombot  (2021.
június 30-ig volt érvényben)

1.2. vagy a meghívója elmaradás nélküli 0.5 vagy 1 BTC-s megtakarító,  (2021.
június 30-ig volt érvényben)

1.3. vagy akinek a rendszer a meghívója  (2021. június 30-ig volt érvényben)

1.4. vagy aki a mentorától kap szabadkártyát

1.5. Aki jogosultságot szerez, az SMS-ben kap erről értesítést. Innentől tudja a
felhasználói felületen a kedvezményes megtakarítási programot elindítani.

1.6. A jogosultak 2021. július 19-ig fizethetik be az induló összeget.

1.7. Az induló összeg befizetése után 30 napon belül befizetett első részlet esetén
az induló összeg befizetésének napján érvényes CNP árfolyammal történik a
CNP létrehozás.

1.8. Ha az első havi részlet beérkezése az induló összeg beérkezése utáni 31-90
nap között történik, akkor a havi részlet beérkezésének napján érvényes CNP
árfolyammal történik a CNP létrehozás.
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1.9. Aki az induló összeg befizetése utáni 90. napig nem küldi be az első havi
részletet, annak a megtakarítási programja megszűnik, és az induló összege
BTH vásárlás marad, amelyet az induló összeg beérkezésének napján
érvényes BTC árfolyamon számolunk el. Ilyenkor a megtakarítási programhoz
kapott ajándék HARD-ok visszavonásra kerülnek.

1.10. 2021. december 31-ig a 0.5 BTC-s megtakarítást át lehet váltani 1 BTC-sre.
2021.06.30.-ig mindenki saját árfolyamon vált, 2021.07.01.től pedig 3.500.000
HUF-os árfolyammal számolunk, a régen megszerzett 2.500.000 HUF-os jog
megszűnt.

1.11. Aki 2021. július 19-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s
megtakarításra, annak a CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik,
amivel a 0.5 BTC-s megtakarításánál számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi
árfolyamon történik.

1.12. 2021.07.20.-tól azoknak akikkel szerződést kötöttünk külföldre kihelyezett
verifikációs eszköz üzemeltetésére 2021.12.31.-ig lehetőségük van 1 BTC-s,
10 000 EUR-s, 12 000 USD-s megtakarítási programot indítani.

1.13. A szorzók 2021. július 1-től csökkennek:

A gombnyomás időpontja számít.

1.13.1. 2021. július 1. és 2021. augusztus 15. között 39-szeres,

1.13.2. 2021. augusztus 16. és 2021. szeptember 30. között 38-szoros,

1.13.3. 2021. október 1. és 2021. november 15. között 37-szeres,

1.13.4. 2021. november 16. és 2021. december 31. között 36-szoros.

2. A szabályzat leírása

2.1. A Smart Crypto Note (SCN) rendszere lehetőséget biztosít tagjainak 1 BTC
értékű BTH vásárlás részletekben történő kiegyenlítésére.
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2.2. A befizetéssel és jelen szabályzat tudomásul vételével a tag elismeri, hogy
ezen szabályzatot ismeri és elfogadja. A szabályzat tudomásul vétele és a
részletfizetési konstrukció elindítása a tag SCN pénztárcájában a
Részletfizetés menüpont alatt található.

2.3. A részletek törlesztése rögzített árfolyamon havonta történik, maximum 50
havi részletben.

2.4. Havi részletek esedékessége minden hónap 15. napja.

2.5. A Részletfizetés azon a napon indul, amikor a tagtól az induló összeg a
rendszerbe beérkezik.

2.6. A Részletfizetési konstrukciót a Blockchain Solutions Zrt., az SCN rendszer
magyarországi partnere bonyolítja le.

2.7. 0.5 BTC-s konstrukció esetén a tag pénztárcájában a 0,5 BTC részletekben
történő megvásárlásával 500 BiTHard keletkezik, amelyet a 3. részlet
beérkezéséig zárol a rendszer. Ezen felül 14.500 HARD prémium és 500
HARD prémium előleg keletkezik, amelyet a rendszer automatikusan 15.000
BiTHard (BTH) fedezeti eszközzé alakít. Az 500 HARD prémium előleg az
ajándék 800 HARD része.

2.8. 1 BTC-s konstrukció esetén a tag pénztárcájában a 1 BTC részletekben
történő megvásárlásával 1000 BiTHard keletkezik, amelyet a 3. részlet
beérkezéséig zárol a rendszer. Ezen felül 39.000 HARD prémiumot, és HARD
prémium előleget is kap a részletfizető a befizetés árfolyamszorzójának
mértéke alapján, amelyet a rendszer automatikusan BiTHard (BTH) fedezeti
eszközzé alakít.

2.9. Amennyiben korábban már vásárolt BiTHard-ot, akkor a szerződéses összeg
az 1 BTC-nyi értékű BiTHard vásárlásig hátralévő összeggel egyenlő, és
ezzel arányosak a kapott prémiumok is.

2.10. 0.5 BTC-s megtakarítást indító tag esetében, aki a rendszerben korábban
már vásárolt, annak a korábbi vásárlások után járó HARD prémium a 0,5 BTC
ezen Részletfizetési konstrukcióban való vásárlásával az 1.13-as pontban
leírt árfolyam szorzók szerint emelkedik. Ezen felül a Részletfizetés
időtartama alatt valamennyi BTH vásárlása után prémiumként a megszerzett
árfolyamszorzóra való kiegészítést kapja HARD-ban. A Részletfizetés 0,5
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BTC-s értéke és a korábbi Részletfizetés időtartama alatti vásárlás nem
haladhatja meg az 1 BTC-t.

2.11. 1 BTC-s megtakarítást indító vagy 0,5 BTC-ről 1 BTC-re váltó tag esetében,
aki a rendszerben korábban már vásárolt, annak a korábbi vásárlások után
járó HARD prémium az induló összeg befizetésével 1.13-as pontban leírt
árfolyam szorzók szerint emelkedik. Ezen felül a Részletfizetés időtartama
alatt valamennyi BTH vásárlása után prémiumként megszerzett
árfolyamszorzóra való kiegészítést kapja HARD-ban.

2.12. Az induló összeg BTH vásárlásba könyvelődik, 0.5 BTC-s és 1 BTC-s
konstrukció esetén a megszerzett árfolyamszorzó szerint, a következő
beérkezett összeget nevezzük első részletnek.

2.13. Aki az eddigi befizetéseivel és az induló összeggel eléri, vagy meghaladja a
0.5 BTC értéket,  az csak 1 BTC értékű Részletfizetést indíthat.

3. Választható konstrukciók:

Szerződéses
összeg akciós

árfolyamon

Induló összeg,
amiből BTH
keletkezik

(szerződéses
összegen felül)

Havi részlet
összege (x50

hónap)

0,5 BTC értékű Részletfizetés
indítása az Akció alatt,
megszerzett BTH/BTC

árfolyam szorzóval

1.750.000 HUF min. 50.000 HUF 35.000 HUF

1 BTC értékű Részletfizetés
indítása az Akció alatt,
megszerzett BTH/BTC

árfolyam szorzóval

max. 3.450.000
HUF

min. 50.000 HUF max. 69.000 HUF
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4. További kedvezmények a 0.5 vagy 1 BTC
Részletfizetési konstrukcióban való vásárlását
vállaló partnerek számára

4.1. A Részletfizetés indítását megelőzően vásárolt BTH mennyiséggel a tag
szabadon rendelkezik. A tagnak lehetősége van a szabad BiTHard-jai (BTH)
terhére is kibocsátani CNP-t. Az így keletkezett CNP-k nem kerülnek
zárolásra.

4.2. A 2021.június 30-ig indított részletfizetések során a HARD-ok átalakulásából
keletkező BTH (0.5 BTC-nél 15.000 db, 1 BTC-nél 40.000 db) átalakul
300.000 vagy 800.000 CoverNotePool-lá (CNP), vagyis a rendszer
automatikusan kibocsátja a 20-szoros mennyiségű CNP-t. A 2021. július 1.
után indított részletfizetések során az aktuális árfolyam szorzót használjuk, az
átalakuló BTH-kból 20-szoros mennyiségű CNP-t a rendszer automatikusan
bocsát ki.

4.3. A CNP-ket a Részletfizetés lejártáig a rendszer zárolja. A törlesztés folyamán
minden 10 HUF befizetésével 1 CNP zárolása megszűnik.

4.4. Az összes törlesztő részlet megfizetésével a fennmaradó CNP-k is
felszabadulnak.

4.5. A Részletfizetési konstrukció során a 3. havi részlet beérkezésekor a tag
további 300 (0.5 BTC esetén) / 800 (1 BTC esetén) HARD-ot kap ajándékba,
azaz az induláskor keletkezett 500 / 1000 HARD kiegészül 800 / 1800
HARD-ra. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy 500 / 1000 HARD-ot
prémium előlegként Részletfizetés indításakor kap a tag, és ezzel egyidőben
500 / 1000 BiTHard zárolásra kerül. A 3. részlet beérkezésekor a zárolt
BiTHard feloldásra kerül és további 300 / 800 HARD prémium kerül
jóváírásra.

5. A törlesztőrészlet fix árfolyama

A Részletfizetést a tag kizárólag helyi pénznemben (Magyarországon forintban) teljesítheti.
Mivel az árfolyam rögzített, a BTC árfolyam-változásai a havi törlesztés összegét nem
befolyásolják. Ennek megfelelően a törlesztés havi forint összege a teljes futamidő alatt
változatlan.
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6. A Részletfizetés megszűnése

6.1. Amennyiben a tag nem vállalja a további törlesztőrészletek megfizetését,
illetve 3 hónapon belül semmilyen szándéknyilatkozat nem érkezik a tagtól,
és a megkeresésekre 20 munkanapon belül nem válaszol, akkor

6.2. A konstrukcióban addig beérkezett törlesztőrészletei napi árfolyamon
BTH-ban jóváírásra kerülnek a tag SCN pénztárcájában,

6.3. A megelőlegezett eszközök visszavonásra kerülnek oly módon, hogy a
maximum 15.0000 vagy 40.000 HARD + az esetleges 800 vagy 1800 HARD
visszavonásra kerül és mindaddig zároljuk a pénztárcát, amíg a tartozás
rendezésre nem kerül.

6.4. A Részletfizetés előtti vásárlások után adott extra (az 1.13. pont szerinti
megszerzett árfolyamszorzóra emelt) prémiumok szintén levonásra kerülnek
a CN-ből, BTH-ból vagy HARD-ból, az előző ponthoz hasonlóan, valamint az
ajándékba kapott 800 vagy 1800 HARD is levonásra kerül.

7. Előtörlesztés

A Megtakarítási programban a szerződéses összeg előtörlesztése is lehetséges,
amennyiben a részletfizető egy havi részlet befizetése alkalmával a meghatározott törlesztő
részletnél többet fizet be. A többlet a még be nem fizetett havi részleteket időrendi
sorrendben tölti fel.

8. Váltás 1 BTC értékű Részletfizetésre

A 0,5 BTC törlesztést vállalóknak 2021.12.31.-ig a harmadik teljesített hónap után
lehetőségük van 1 BTC-s részletfizetésre módosítani. Ez a rendszer felületén megtehető.

Aki 2021. július 19-ig vált át 0.5 BTC-s megtakarításról 1 BTC-s megtakarításra, annak a
CNP zárolás azon a CNP árfolyamon történik, amivel a 0.5 BTC-s megtakarításánál
számoltunk. Ezután a CNP zárolás napi árfolyamon történik.

A 0.5 BTC-ről 1 BTC-re váltás során az 50 hónap újra indul. A szerződéses összeg
meghatározásához a 3.500.000 HUF-os szerződéses összegből levonjuk a korábbi, BTH
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vásárlás célú befizetések összegét, valamint a 0.5 BTC-s részletfizetés során teljesített havi
összegeket. Az így meghatározott módosított szerződéses összeget osztjuk 50-el az új havi
részlet meghatározásához.

2021.07.01. után az 1 BTC-re váltás során a kiegészítő összegre 3.500.000 HUF-os
árfolyammal számolunk.

9. Az Akció érvényessége

Az Akció 2020. november 28-án UTC 00:00-tól, 2021. december 31-én UTC 23:59-ig
érvényes, amennyiben a fenti időszakon belül az induló összeg befizetésre kerül.

Ez a szabályzat 10 (tíz) oldalból és 9 (kilenc) pontból áll.
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