0,5 BTC vásárlása részletfizetéssel - kezdő BTC
befizetés nélkülihavi részletekben szabályzat
A Smart Crypto Note (SCN) rendszere lehetőséget biztosít tagjainak 0,5 BTC-s vásárlás
részletekben történő kiegyenlítésére kezdő összeg befizetése nélkül1. Ez a lehetőség
2020.05.01-től visszavonásig érhető el.

Konstrukció leírása
A 0,5 BTC ellenértéke 1 250 000 Ft, melyet a tag 50 havi részletben, havonta 25 000
Ft-os részletekben fizet meg. A havi részletek fizetése rögzített 2 500 000 HUF/BTC
árfolyamon történik. Az első részletet követően a további havi részletek esedékessége
minden hónap 10. napja (nyugdíjas esetén 15-éig). Ha adott hónapban a kijelölt nap nem
banki nap, akkor az azt követő első banki nap a fizetési határidő.
A részletfizetés azon a napon indul, amikor a tagtól az első 25 000 Ft-os részlet a
rendszerbe beérkezik. A részletfizetési konstrukciót a Blockchain Solutions Zrt. (BS Zrt.), az
SCN rendszer magyarországi partnere bonyolítja le.
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 prémiumelőleg keletkezik2, amelyet a rendszer automatikusan
15 000 BiTHard (BTH) fedezeti eszközzé alakít.
A befizetéssel és jelen szabályzat tudomásul vételével (melyet az erre szolgáló elektronikus
felületen való kattintással tehet meg) a tag elismeri, hogy ezen szabályzatot ismeri és
elfogadja.
Azon 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
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A 0,03 BTC kezdő összeggel történő részletfizetéstől független konstrukció.
Ez az 500 HARD prémium előleg a “további kedvezmények” 5. pontjában részletezett ajándék 800 HARD
része.
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HARD-ban. A részletfizetés 0,5 BTC-s értéke és a korábban és a részletfizetés időtartama
alatti vásárlás nem haladhatja meg az 1 BTC-t.

További kedvezmények a 0,5 BTC ezen részletfizetési
konstrukcióban való vásárlását vállaló partnerek számára
1. A részletfizetés során a HARD-ok átalakulásából keletkező BTH (15 000 db) átalakul
300 000 CoverNotePool-lá (CNP), vagyis a rendszer automatikusan kibocsátja a
20-szoros mennyiségű CNP-t. Ezáltal a tag számára a lehető legkedvezőbb CN
kifizetési árfolyamon (56,58 Ft) válik lehetővé a CN kibocsátás.
2. A CNP-ket a részletfizetés lejártáig a rendszer zárolja. A törlesztés folyamán minden
10 HUF befizetésével 1 CNP zárolása megszűnik.
3. Az összes törlesztőrészlet kifizetésével a fennmaradó CNP-k is felszabadulnak.
4. A tagnak lehetősége van a szabad BiTHard-jai (BTH) terhére is kibocsátani CNP-t (a
legkedvezőbb kifizetési árfolyamon). Az így keletkezett CNP-k nem kerülnek
zárolásra.
5. A részletfizetési konstrukció során a 3. havi részlet beérkezésekor a tag további 300
HARD-ot kap ajándékba, azaz az induláskor keletkezett 500 HARD kiegészül
800 HARD-ra. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy 500 HARD-ot prémium
előlegként részletfizetés indításakor kap a tag, és ezzel egyidőben 500 BiTHard
zárolásra kerül. A 3. részlet beérkezésekor az 500 BiTHard zárolása feloldásra kerül
és további 300 HARD prémium kerül jóváírásra.

A törlesztőrészlet fix árfolyama
A részletfizetést a tag kizárólag helyi pénznemben (Magyarországon forintban) teljesítheti.
Mivel az árfolyam rögzített 2 500 000 HUF/BTC, a BTC árfolyam-változásai a havi
törlesztés összegét nem befolyásolják. Ennek megfelelően a törlesztés havi forint
összege a teljes futamidő alatt változatlan. Az 50 hónapos részletfizetés esetén a 0,01 BTC
részlet fix 25 000 Ft törlesztőrészletet jelent.
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Futamidő
A 0,5 BTC 1 250 000 Ft-os ellenértékét a tag 50 havi részletben, havonta 25 000 Ft-os
részletekben fizeti meg.

A részletfizetés megszűnése
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
● a konstrukcióban addig beérkezett törlesztőrészletei napi árfolyamon BTH-ban
jóváírásra kerülnek a tag SCN pénztárcájában,
● a megelőlegezett eszközök visszavonásra kerülnek oly módon, hogy a 15.000 HARD
+ az esetleges 800 HARD visszavonásra kerül és mindaddig zároljuk az irodát amíg
a tartozás rendezésre nem kerül. Ennek részletei a Negatív HARD szabályzatban
található.
● a részletfizetés előtti vásárlások után adott extra (30 000-es árfolyamúra emelt)
prémiumok szintén levonásra kerülnek a CN-ből, BTH-ból vagy HARD-ból, az előző
ponthoz hasonlóan, valamint az ajándékba kapott 800 HARD is levonásra kerül.

Előtörlesztés
Előtörlesztés esetén azaz, amennyiben a tag egy adott törlesztés alkalmával a
meghatározott törlesztőrészleténél többet fizet be, a legutolsó reszletekbe számít bele, a
plusz befizetéssel csökken a futamidő.

Váltás 1 BTC-s részletfizetésre
A 0,5 BTC törlesztést vállalóknak a futamidő alatt a harmadik teljesített hónap után
lehetőségük van 1 BTC-s részletfizetésre módosítani. Ez a rendszer felületén megtehető.
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Jutalékszámítás részletfizetési szerződés esetén
● Részletfizetés esetén a meghívó, és a mentor forgalmában a teljes 1 250 000 Ft
beérkezése után kerül elszámolásra, míg a jutalékot (100 HARD) szerződéskötéskor
megkapja.
● Amennyiben a tag részletfizetése 3 teljes részlet megfizetése nélkül szűnik meg, a
jutalék visszajár.
● A Meghívó és a Mentoruk forgalmába azon hónapban számít bele a részletfizetés,
amikor lezárásra kerül.
● A pontosan, késedelem nélkül fizetett részletek után a mentornak lehetősége van
BTH BTC-re váltásra előleg formájában a kifizetett részletek 10%-nak értékében, ha
ő maga vásárolt 1 BTC értékben vagy 1 BTC-s részletfizető.

Nyilvántartás, elszámolás
● A szerződött tag havonta jelentést kap a törlesztés aktuális állapotáról.
● A fix forint összeg levonására a tag a bankszámláján beállíthat rendszeres átutalási
megbízást.
A változtatás jogát fenntartjuk.
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