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DBFI-token-ERC20

Onderzoek  en  ontwikkeling  van  Trustlane  LLC

Crypto-technologie  wordt  momenteel  gezien  als  de  tegengestelde  kracht  voor  de  banksector  en  valuta  

uitgegeven  door  de  overheid.  Elk  land  heeft  een  andere  kijk  op  crypto,  wat  leidt  tot  inconsistentie  in  de  

procedures  voor  digitale  activa  en  beperkte  functies.  Crypto-technologie  is  zeer  populair,  vooral  bij  millennials  

en  het  bedrijfsleven  die  vertrouwd  zijn  met  P2P,  transparantie,  privacy,  efficiëntie  en  flexibiliteit.  Desalniettemin  

is  de  genialiteit  van  cryptotechnologie  niet  goed  geïmplementeerd  in  het  bestaande  monetaire  systeem.  

Blockchain-  en  cryptotechnologie  wordt  geconfronteerd  met  tal  van  problemen,  aangezien  de  huidige  

implementatie  naleving,  belastingen,  records,  veiligheid  en  systemische  reden  voor  de  economie  mist.

DBFI-tokens  vertegenwoordigen  Trustlane's  toewijding  aan  het  ontwikkelen  van  DBFI-applicaties  en  

-technologieën.  Op  ERC-20  gebaseerde  tokens  stellen  de  publieke,  zakelijke  en  financiële  sector  ook  in  staat  

om  deel  te  nemen  aan  de  uitbreiding  van  het  ecosysteem.  DBFI  heeft  een  totale  voorraad  van  99.999.999  en  

de  volgende  budgetuitgaven  zijn  gepland:

Met  alle  cryptoproblemen  heeft  Trustlane  LLC  sinds  oktober  2021  diepgaand  onderzoek  gedaan  door  zich  te  

concentreren  op  kritieke  punten  zoals  de  vraag  naar  de  nieuwste  technologische  mogelijkheden,  het  

monetaire  systeemnetwerk,  tijd-  en  transactieproces,  tokenomics,  beveiliging  van  digitale  activa  en  wet-  en  

regelgeving .  Daarnaast  werd  het  onderzoek  uitgevoerd  om  een  crypto-community-ecosysteem  te  creëren  en  

tegelijkertijd  gebruik  te  maken  van  de  bestaande  financiële  orde.  Trustlane  LLC  ontwikkelt  een  hybride  

blockchain-gebaseerd  DBFI-platform  (Decentralized  Banking,  Finance  and  Investment)  op  basis  van  

voldoende  onderzoeksresultaten.  Het  doel  van  het  DBFI-platform  is  om  te  functioneren  als  een  brug  tussen  

de  crypto-  en  fiat-economieën.  DBFI  wordt  ook  voorbereid  als  een  openbaar  platform  dat  toepassingen  biedt  

die  gebruikmaken  van  slimme  contracttechnologie  en  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  als  toegang  tot  een  

zakelijke  transactie  (B2B),  de  financiële  sector  en  investeringen.

Crypto-uitdagingen

Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper
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● 30% op verkoop-, marketing- en partnerprogramma's

● 40% voor ontwikkeling van toepassingen, technologie en ecosystemen

● 15% vergoeding voor het DBFI-oprichtersteam

● 10% op de exploitatiekosten van het project

● 5% op de reserve voor onvoorziene uitgaven

Deelnemers kunnen de gelegaliseerde begrotingscontroleverklaring van de accountant downloaden, die beschikbaar is
elk kwartaal op het deelnemersaccountportaal.



Vraag  en  aanbod  van  DBFI-tokens

Pre-sale  en  openbare  tokenaanbiedingen  moeten  persoonlijke  gegevens  invullen  en  een  aanvraagformulier  invullen  

(Whitelist-formulier).  Er  wordt  contact  opgenomen  met  de  deelnemers  nadat  ze  zijn  goedgekeurd  door  de  sectie  DBFI-

tokenaanbiedingen.  Voor  deelnemers  aan  de  beursintroductie  en  de  openbare  aanbieding  is  een  identiteitsbewijs  en  

woonplaats  vereist.

Hybride  blockchain  heeft  voordelen  en  functies  die  geschikt  zijn  voor  integratie  in  alle  sectoren  van  de  op  crypto  gebaseerde  

economie.  Hybride  blockchain  beheert  private  blockchain-platforms  voor  transactieverificatie  vanuit  de  openbare  blockchain.

De  "burn"-fase  voor  DBFI-tokens  wordt  systematisch  geprogrammeerd  telkens  wanneer  het  token  wordt  gebruikt  voor  

betalingen  in  het  Trustlane-ecosysteem.  "Burn"  is  een  manier  van  deflatie  omdat  het  de  circulerende  voorraad  tokens  

vermindert.  Er  wordt  een  circulatiesaldobenadering  toegepast  om  ervoor  te  zorgen  dat  tokens  die  als  platformbetalingen  

worden  ontvangen,  niet  worden  teruggestuurd.  De  "brand"-fase  wordt  geautomatiseerd  en  beheerd  door  een  geloofwaardige,  

transparante  en  gedocumenteerde  derde  partij.

Opmerking:  Hybride  blockchain-netwerk  biedt  een  veel  veiligere  oplossing  voor  gebruikers

Samenvatting  van  Blockchain-projecten

Intrekking  van  DBFI-tokens

Functies  en  gebruik  van  DBFI-tokens

Trustlane  ontwikkelt  een  hybride  blockchain-protocol  om  een  op  crypto  gebaseerd  transactiesysteem  te  bedienen.

DBFI-tokens  kunnen  worden  opgeslagen  met  behulp  van  digitale  portefeuilles  van  derden,  hardwareportefeuilles  of  koude  

opslag.  Een  van  de  meest  populaire  gratis  digitale  portemonnees  is  'Metamask'.  Deze  portemonnee  is  gratis  te  downloaden  

op  iOS  en  Android.  Er  is  een  tijdelijk  account  beschikbaar  om  tokens  op  te  slaan  die  niet  zijn  overgedragen.  De  tokens  van  

alle  deelnemers  worden  automatisch  overgedragen  nadat  de  blokkeringsperiode  is  afgelopen.

DBFI-tokens  zijn  een  vast  aanbod,  dynamisch  in  waarde  en  systematisch  geprijsd  bij  de  lancering.  Naar  schatting  zal  het  

token  officieel  worden  uitbetaald  binnen  6  maanden  nadat  het  op  een  openbare  beurs  is  verhandeld.  Het  DBFI-token  

functioneert  als  ruilmiddel  en  legaal  betaalmiddel  binnen  het  Trustlane-ecosysteem.

DBFI-tokens  worden  uitgegeven  als  een  toezegging  om  economische  netwerkprotocollen  te  ontwikkelen  voor  het  

bedrijfsleven,  financiële  instellingen,  investeringsmaatschappijen  en  individuele  transacties.

Initiële  DBFI-tokenaanbieding

Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper
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Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper

De  DBFI-blockchain  werkt  met  een  toegangsvergoeding  die  periodiek  wordt  toegewezen  aan  gebruikers  die  toegang  

hebben  tot  applicaties  op  het  DBFI-platform.  On-demand  transactiekosten  worden  in  rekening  gebracht  aan  B2B-gebruikers  

en  zijn  gebaseerd  op  percentages  voor  transacties  in  de  financiële  sector.

DBFI  staat  voor  "Decentralized  Banking  Finance  Investment"  en  treedt  voornamelijk  op  als  intermediair  en  transactiebeheer  

binnen  de  bank-,  financiële  en  investeringssector.

Het  hoofddoel  van  het  Trustlane-project  is  om  een  uniek  ecosysteem  in  crypto  op  te  bouwen  zonder  te  concurreren  met  

fiatgeld  en  traditioneel  bankieren.  Het  DBFI-project  heeft  de  visie  om  een  sterk  ecosysteem  op  te  bouwen,  opgericht  door  

een  dochteronderneming  van  PT  IDFC  International,  namelijk  "Trustlane  LLC".  Terwijl  een  gelicentieerd  bedrijf  deze  

activiteit  uitvoert,  werkt  Trustlane  LLC  samen  met  strategische  partners  met  een  financiële  en  informatietechnologie-

achtergrond,  namelijk  Eastern  Trust  Singapore  (opgericht  in  2010).  Daarnaast  heeft  het  strategische  partners  zoals  

Blackmaria  Pty  Ltd,  Australië  en  PT.

Ondersteuningstoepassing  DBFI-platform

Mandiri  Citikom  Indonesië.  Trustlane  wordt  bijgestaan  door  een  team  en  partners  die  ervaring  hebben  met  technologie  en  

de  financiële  sector.

Trustlane  Crypto  banking  beheert  digitale  activa  volgens  bankstandaarden  zoals  Bitcoin,  stablecoins,  CBDC  en  andere.  De  

basistoepassing  van  dit  platform  zal  functioneren  als  een  dienst  voor  het  beheer  van  digitale  activa,  waarbij  consumenten  

toegang  hebben  tot  een  verscheidenheid  aan  digitale  activa.  Trustlane  stelt  haar  leden  in  staat  posities  met  een  hoge  

hefboomwerking  in  te  nemen  met  verschillende  liquiditeitsvoorzieningsbeleid.

Deelnemers  aan  het  ecosysteem  hebben  volledige  controle  over  het  DBFI-platform  door  toegang  te  krijgen  tot  het  "DBFI  Application  Portal".

Trustlane  biedt  een  interessante  oplossing  voor  het  probleem  van  het  combineren  van  bevestiging,  communicatie,  

transactie,  toegankelijkheid  en  beveiliging.  Records  kunnen  veilig  worden  opgeslagen,  met  behulp  van  end-to-end-codering,  

publiekelijk  geverifieerd,  waarnaar  wordt  verwezen  en  gedocumenteerd,  zodat  transactiegegevens  worden  bevestigd  als  

betrouwbare  bevestiging.  DBFI  is  een  crypto-transactiesysteemproject  om  tegemoet  te  komen

Netwerkvergoeding  (gasvergoeding)

De  belangrijkste  applicaties  binnen  het  DBFI-ecosysteem  zijn  alleen  toegankelijk  voor  DBFI-tokenhouders  met  eerder  

geregistreerde  crypto-wallets.  Trustlane  zal  ook  een  netwerk  van  interne  en  openbare  uitwisselingen  bouwen  om  andere  

crypto-liquiditeit  te  ondersteunen,  zoals  Bitcoin,  Ethereum,  enz.

Slimme  contracten  regelen  de  toegang  binnen  het  Trustlaneecosystem  om  verzoek-  en  contractlogica  te  coördineren,  elke  

transactie  te  valideren,  te  bevestigen  en  beveiligde  berichten  te  verzenden.  Door  gebruik  te  maken  van  het  "DBFI  

Application  Portal"  kunnen  deelnemers  deelnemen  aan  beveiligde  zakelijke,  financiële  en  messaging-transacties  zonder  

tussenkomst  of  validatie  van  welke  partij  dan  ook,  behalve  op  verzoek  van  toezichthouders.

Het  DBFI  blockchain-netwerk  werkt  zonder  gaskosten,  in  tegenstelling  tot  de  meeste  bestaande  blockchains.  De  afwezigheid  

van  gaskosten  onderscheidt  het  DBFI-blockchainnetwerk  van  andere  openbare  blockchains.

Over  het  Trustlane-project

Het  DBFI-platform  is  uitgerust  met  de  nodige  applicaties  om  de  DBFI-tokenfuncties  van  zijn  deelnemers  uit  te  voeren.
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Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper

DBFI  ontwikkelt  een  hybride  blockchain,  een  unieke  technologie  die  componenten  uit  publieke  en  private  

blockchains  combineert.  Met  hybride  technologie  kan  elke  externe  aanval  slechts  50%  van  het  DBFI-

knooppuntnetwerk  bereiken.  Knooppunten  zijn  een  cruciaal  onderdeel  van  het  DBFI-blockchainnetwerk  en  

vertegenwoordigen  een  gedecentraliseerd  grootboek  dat  cryptotransacties  bijhoudt.  De  DBFI-blockchain  bestaat  

uit  knooppunt-  en  netwerkdeelnemers  voor  het  valideren  en  verzenden  van  transacties  bij  het  verzenden  van  

informatie.  DBFI  Node  Infrastructure  ondersteunt  verschillende  besturingssystemen  (OS),  zoals  Windows-

distributie  (7,8,10),  Linux-distributie  inclusief  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  enz.  DBFI-nodes  zijn  ontwikkeld  met  

connectiviteit  van  bankkwaliteit  om  slimme  contracten  te  configureren, /transacties  ontvangen  en  gegevens  

opvragen  van  de  blockchain.  Node  gebruikt  API's  zoals  JSON-RPC,  REST  en  Websockets.

DBFI  vertrouwt  op  slimme  contracten  om  een  complex  ecosysteem  te  besturen  dat  omvat;  cryptografische  

identiteit,  automatiseringskenmerken,  onderliggende  contracten,  tijdstempels,  enzovoort.  Het  DBFI-project  is  

gebaseerd  op  3  pijlers,  namelijk:

DBFI  slimme  contracten

•  Toegang  

•  Validatie

Trustlane  ontwikkelt  ook  "Open  smart  contracts  (OSM)",  dit  zijn  programma's  die  zijn  opgeslagen  in  een  

blockchain  die  wordt  gedefinieerd  door  groepen  en  consortia  in  het  DBFI-platform.  OSM  kan  de  implementatie  

van  contracten  in  financiële,  bancaire  en  business-to-business  (B2B)  systemen  automatiseren.  OSM  kan  ook  

worden  geprogrammeerd  voor  de  veilige  bezorging  van  berichten,  correspondenten  en  beveiligde  virtuele  
accounts  binnen/tussen  financiële  instellingen  zonder  tussenkomst  van  tussenpersonen.  Financieel

P2P  en  B2B.  Dit  platform  automatiseert  de  transactieactiviteiten  van  zijn  deelnemers.  Het  DBFI-platform  is  

toegankelijk  voor  DBFI-stakeholders  met  behulp  van  de  openbare  sleutel  als  community-identificatie.  Door  het  

DBFI-token  en  de  DBFI-stablecoin  te  bezitten,  hebben  eindgebruikers  toegang  tot  toepassingen  zoals  DEFI  

(Decentralized  Finance),  handel,  B2B-transacties,  communicatie  en  bevestiging  tussen  instellingen.

•  Communicatie

instellingen  kunnen  communiceren,  gedecentraliseerd,  goedkoop  en  veilig  zijn.  Bovendien  kan  OSM  worden  

gebruikt  als  communicatietechnologie  tussen  overheids-,  militaire  en  civiele  instanties.  OSM  is  een  evolutie  in  

een  transactie-  en  communicatienetwerk  voor  alle  sectoren  die  een  unieke  crypto-identificatie  gebruiken  als  brug  

tussen  de  contractuele  activiteiten  van  de  partijen.

DBFI-platformtechnologie

Het  DBFI-ecosysteem  voert  functies  voor  digitale  activa  uit  op  basis  van  slimme  contracten  die  zijn  

geprogrammeerd  om  transactieopdrachten  uit  te  voeren  op  het  gebied  van  bankieren,  financiën  en  investeringen.  

Stablecoins  worden  specifiek  uitgegeven  voor  transacties  op  verzoek  van  ecosysteemdeelnemers.  De  Trustlane

Technische  samenvatting  DBFI-aspect
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Het  DBFI-platform  is  een  platform  voor  transactieautomatisering  dat  gebruikmaakt  van  cryptografische  

technologie  en  wordt  beheerd  via  interface-applicaties  (Dapps).  De  Dapps  voeren  peer-to-peer-communicatie,  

berichtenuitwisseling  en  transacties  uit  in  een  beveiligd  Blockchain-netwerk.

Uitbreidingsplan  DBFI-project:

DBFI-projectimplementatie  is  verdeeld  in  3  fasen:

Het  DBFI-platform  kan  ook  worden  gebruikt  als  brug  tussen  fiat-valuta's  en  CBDC  in  alle  centrale  banken  
wereldwijd.

Planning  van  hardwaretechnologie  omvat:

Fase  1  –  Hybride  blockchain-ontwikkeling  Fase  

2  –  Supply  chain-platforms  (B2B)

Wat  is  CBDC?

stablecoin  kan  worden  gebruikt  als  tussenpersoon  voor  toezeggingen  van  deelnemers  aan  het  

Trustlaneecosystem.  Stablecoins  kunnen  later  worden  toegewezen  voor  transmissie-  en  toegangsvergoedingen  

om  het  beperkte  aanbod  van  DBFI-tokens  te  vervangen.  De  stabiliteit  van  stablecoins  wordt  gegarandeerd  

door  fiat-contanten  te  plaatsen  in  bewaarbanken.  Enkele  van  de  kenmerken  van  stablecoins  zijn  onder  
andere;  hulpprogramma's,  tokens,  toegang,  activa,  investeringen  en  zakelijke  tools.

Fase  3  –  Open  Smart  Contract  –  B2B/institutioneel  tokenisatieproject.

Uitvoeringsfasen  DBFI-project:

Het  DBFI-ontwikkelingsteam  bestaat  uit  Trustline  Programming-experts  en  gecontracteerde  freelancers  over  

de  hele  wereld.  Het  DBFI-ontwikkelteam  voorspelt  de  voltooiing  van  het  project  binnen  3  tot  5  jaar  om  het  

ecosysteem  volledig  te  laten  functioneren.

De  eerste  fase  van  DBFI  Application  Development  omvat:

Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper
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• Gerenciamento de ativos e portfólio digital, liquidação e troca de transações.

• B2B-platform, financieel automatiseringssysteem, investeringsbeheer.

• Crypto-ID, Smart Contract, Secure Messaging, KYC-database, etc.

• Ontwikkeling van datacenters voor groene energie op meerdere locaties

• Private netwerkontwikkeling via satellietverbinding

• Cloud API-centrum voor integratie met derden



Stappenplan  DBFI-project:

Het  DBFI-project  ging  in  oktober  2021  van  start  na  uitgebreid  onderzoek.  De  DBFI  Roadmap  is  gebaseerd  op  de  

volgende  concepten:  Adequate  Human  Resources,  Tijdigheid,  Marktpotentieel,  DBFI  Token  Liquiditeit,  Token  Economy  

(ROI),  Uitbreidingsmogelijkheden,  Project  Continuïteit  en  Positieve  Economische  Impact.

Een  digitale  valuta  van  de  centrale  bank  (CDBC)  is  een  digitaal  token,  vergelijkbaar  met  cryptocurrency,  een  kwestie  

van  de  centrale  bank.  Ze  zijn  gekoppeld  aan  de  waarde  van  de  fiat-valuta  van  het  land  en  worden  volledig  ondersteund  

door  de  overheid.

Routekaartlijst:  Groen  gemarkeerd  is  voltooid.

Volgens  het  Internationaal  Monetair  Fonds  is  het  met  CDBC  kosteneffectiever  dan  fysiek  fiatgeld  vanwege  de  lage  

transactiekosten.  Het  bestaan  van  een  CBDC  levert  de  volgende  voordelen  op:

Samenvatting  van  de  DBFI-whitepaper
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✓ Systeem- en wireframe-ontwerp

✓ Het verkrijgen van vergunningen voor crypto-activiteiten

✓ Ontwikkeling van DBFI-tokens

✓ ICO-portalontwikkeling

✓ Officiële lancering van het Trustlane-project

✓ Openbaar aanbod van DBFI-tokens (ICO

✓ Eindprojectontwikkeling

✓ Eerste lancering van de BETA-applicatie

✓ Lancering van interne/externe crypto-uitwisseling

✓ Registratie van tokens bij toezichthouders

✓ Openbare handel in tokens op grote beurzen

✓ Onderzoek en ontwikkeling van Projectplan

✓ Ecosysteemplanning

 ✓ Basiswerk en administratie

✓ Voorbereiding van het eerste aanbod (Pre-ICO)

✓ Implementatie van alle DBFI-projectplannen

● Efficiëntere en veiligere betalingen

● Stelt consumenten in staat rechtstreeks gebruik te maken van centrale banken

● Eliminatie van het risico van ineenstorting van commerciële banken

● Gemakkelijk te volgen



Eerste  aanbieding  -  Pre-ICO

Prijs  model

:  $  1,00  -  Fase  1:  1.000.000  tokenprijs  -  Fase  2:  5.000.000  

tokenprijs:  TBA  -  Fase  3:  10.000.000  tokenprijs:  TBA

:  Statische  voeding

De  DBFI-token  Pre-ICO-fasen  zijn  als  volgt:

Op  ERC-20  gebaseerd  DBFI-tokenaanbod  maakt  deelname  van  de  publieke,  zakelijke  en  financiële  sector  mogelijk.  Het  DBFI  

ERC-20-token  dient  als  ruilmiddel  en  wettig  betaalmiddel  in  het  Trustlane-ecosysteem.  Trustlane  LLC  is  klaar  om  DBFI,  

gebouwd  op  de  Ethereum  ERC20-blockchain,  te  introduceren  bij  investeerders  en  crypto-enthousiastelingen.

Totaal  aanbod:  99.999.999

De  stadia  van  de  DBFI  token  public  offering  (ICO)  zijn  hetzelfde,  met  verschillende  aanbiedingsprijzen.  Prijzen  voor  openbare  

aanbiedingen  zijn  beschikbaar  op  het  DBFI-tokenaankoopportaal.  Opbrengsten  uit  verkopen  in  de  pre-ICO-fase  zullen  worden  

gebruikt  om  de  ICO-fase  te  financieren.

Samenvatting  tokens

DBFI-tokenaanbiedingsplan:

:  dynamische  waarde

Eerste  muntaanbieding  -  ICO

:  DBFI

Restitutiebeleid  -  30  dagen  na  het  sluiten  van  de  laatste  ICO,  onder  

voorbehoud  van  een  onder  de  minimale  soft  cap-waarde.

Minimumkapitaal  –  Softcap:  USD  $  1.000.000

Tokencode

Maximaal  Kapitaal  –  Hardcap:  USD  $  75.000.000

Leveringsmodel

Initiële  aanbieding  (pre-ico)  is  wanneer  tokens  worden  aangeboden  vóór  de  openbare  lancering.  Hierdoor  kunnen  investeerders  

munten/tokens  kopen  voordat  de  openbare  aanbieding  (ICO)  begint.  De  pre-ICO-fase  wordt  afgesloten  wanneer  alle  tokens  

volledig  zijn  verkocht.  De  beoogde  kopers  voor  de  pre-ICO-fase  zijn  investeerders  van  bedrijven  en  financiële  instellingen.  

Tokens  die  zijn  gekocht  via  pre-ICO  kunnen  worden  opgeslagen  in  het  Trustlane-portaal  en  kunnen  worden  overgedragen  

nadat  de  tokenvergrendelingsperiode  is  afgelopen.  Trustlane  biedt  pre-ico-tokens  aan  in  drie  (3)  aanbiedingsfasen  met  

verschillende/herziene  tokenprijzen  in  elke  fase.

Aantal  decimalen:  18
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veronderstelde  DBFI-tokenwaarde  op  basis  van  de  grote  vraag  op  het  handelsmoment.

-  Fase  1:  10.000.000  tokenprijs:  nader  te  bepalen

-  Fase  2:  25.000.000  Token  Prijs:  op  aanvraag

-  Geaccepteerde  betalingen  zijn  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  Currency  en  kaarten.

*

De  stadia  van  de  DBFI  token  public  offering  (ICO)  zijn  als  volgt:

-  Geschatte  tokenprijs  na  plaatsing  kan  USD  10,00  bedragen

-  Pre-ICO-  en  ICO-deelnemers  vullen  het  whitelist-formulier  in  -  Er  wordt  

via  e-mail  of  telefoon  contact  opgenomen  met  deelnemers  om  een  koopcontract  te  ondertekenen  -  

Betaling  wordt  alleen  gedaan  via  de  DBFI-token-aankoopportal.

-  Minimale  aankoop  van  ICO-deelnemers  is  10  tokens  -  Maximale  

aankoop  voor  één  account  is  10.000  tokens  -  Voor  aankopen  van  

meer  dan  10.000  tokens  zijn  aanvullende  documenten  vereist.

Disclaimer:  

De  DBFI  Whitepaper  wordt  alleen  ter  begeleiding  en  ter  informatie  gepubliceerd.  Deelnemers  moeten  zich  volledig  bewust  

zijn  van  de  verschillende  risico's  die  gepaard  gaan  met  het  kopen  van  crypto-tokens,  inclusief  maar  niet  beperkt  tot  

beveiligingsproblemen,  marktvolatiliteit  en  onzekerheid  over  de  regelgeving.  Het  DBFI-tokenaanbod  is  niet  beschikbaar  in  

landen  waar  cryptotransacties  niet  zijn  toegestaan.  Deelnemers  worden  aangemoedigd  om  crypto-regelgeving  in  hun  

respectievelijke  jurisdicties  te  bestuderen.  Deze  whitepaper  is  voor  niemand  een  investerings-  en  wervingsaanbod.  DBFI  

is  geen  door  het  effectenrecht  beschermd  effectenproduct  en  is  niet  aangemerkt  als  effectenproduct.

Pre-ICO-  en  ICO-opnamevoorwaarden:

-  Minimale  aankoop  van  Pre-ICO-deelnemers  is  1000  tokens.

*

-  Fase  3:  25.000.000  tokenprijs:  op  aanvraag
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Over  Trustlane:

Trustlane  LLC  is  een  gelicentieerd  cryptobedrijf  voor  de  volgende  activiteiten:

-  Cryptomunten

Strategische  partners :

-  Crypto-opslag

-  Crypto-uitwisseling

Contact :

-  Cryptobankieren  en  beleggen

PT  IDFC  Internasional  

District  8,  Level  6/F  

Treasury  Tower,  SCBD  
Jakarta.

Vrijhandelszone

Intern  nummer  1B-7T/

469,  Poti,  4400  Georgia

info@idfc.international

Trustlane  LLC
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