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Token  DBFI-ERC20

Tantangan  Kripto

Dengan  segala  permasalahan  kripto,  Trustlane  LLC  telah  melakukan  riset  mendalam  sejak  Oktober  
2021  dengan  berfokus  pada  titik-titik  kritis  seperti  tuntutan  akan  kapabilitas  teknologi  terkini,  jaringan  
sistem  moneter,  waktu  dan  proses  transaksi,  tokenomik,  keamanan  aset  digital,  serta  hukum  dan  
regulasi. .  Selain  itu,  penelitian  dilakukan  untuk  menciptakan  ekosistem  komunitas  crypto  sambil  
memanfaatkan  tatanan  keuangan  yang  ada.  Trustlane  LLC  mengembangkan  platform  DBFI  
(Decentralized  Banking,  Finance,  and  Investment)  berbasis  blockchain  hybrid  berdasarkan  temuan  
penelitian  yang  memadai.  Tujuan  dari  platform  DBFI  adalah  berfungsi  sebagai  jembatan  antara  crypto  
dan  ekonomi  fiat.  DBFI  juga  disiapkan  sebagai  platform  publik  yang  menyediakan  aplikasi  yang  
memanfaatkan  teknologi  smart  contract  dan  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  sebagai  akses  
transaksi  bisnis  (B2B),  sektor  keuangan,  dan  investasi.

Token  DBFI  mewakili  komitmen  Trustlane  untuk  mengembangkan  aplikasi  dan  teknologi  DBFI.  
Token  berbasis  ERC-20  juga  memungkinkan  sektor  publik,  bisnis,  dan  keuangan  untuk  berpartisipasi  
dalam  memperluas  ekosistem.  DBFI  memiliki  total  pasokan  99.999.999,  dan  biaya  anggaran  berikut  
direncanakan:

Teknologi  Crypto  saat  ini  dipandang  sebagai  kekuatan  lawan  bagi  industri  perbankan  dan  mata  uang  
yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Setiap  negara  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  crypto,  
yang  mengarah  pada  ketidakkonsistenan  dalam  prosedur  aset  digital  dan  fungsi  yang  terbatas.  
Teknologi  Crypto  sangat  populer,  terutama  di  kalangan  milenial  dan  komunitas  bisnis  yang  nyaman  
dengan  P2P,  transparansi,  privasi,  efisiensi,  dan  fleksibilitas.  Kendati  demikian,  kecemerlangan  
teknologi  kripto  belum  diimplementasikan  dengan  baik  dalam  sistem  moneter  yang  ada.  Blockchain  
dan  teknologi  crypto  menghadapi  banyak  masalah  karena  implementasi  saat  ini  tidak  memiliki  
kepatuhan,  pajak,  catatan,  keamanan,  dan  alasan  sistemik  untuk  ekonomi.

Penelitian  &  Pengembangan  Trustlane  LLC
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● 30% untuk penjualan, pemasaran, dan program kemitraan
● 40% untuk pengembangan aplikasi, teknologi, dan ekosistem
● 15% kompensasi untuk tim pendiri DBFI
● 10% dari biaya operasional proyek
● 5% dari cadangan darurat
Peserta dapat mengunduh laporan audit anggaran legalisasi akuntan, yang tersedia
di portal akun peserta setiap kuartal.
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Catatan:  Jaringan  blockchain  hybrid  memberikan  solusi  yang  jauh  lebih  aman  bagi  pengguna

Token  DBFI  adalah  persediaan  tetap,  nilainya  dinamis,  dan  dihargai  secara  sistematis  saat  diluncurkan.  

Diperkirakan  token  akan  dicairkan  secara  resmi  dalam  waktu  6  bulan  setelah  diperdagangkan  di  bursa  umum.  

Token  DBFI  berfungsi  sebagai  alat  tukar  dan  alat  pembayaran  legal  dalam  ekosistem  Trustlane.

Pasokan  dan  Permintaan  Token  DBFI

Penawaran  Token  DBFI  Awal

Token  DBFI  dikeluarkan  sebagai  komitmen  untuk  mengembangkan  protokol  jaringan  ekonomi  untuk  komunitas  

bisnis,  lembaga  keuangan,  perusahaan  investasi,  dan  transaksi  individu.

Fungsi  dan  Penggunaan  Token  DBFI

Trustlane  mengembangkan  protokol  blockchain  hybrid  untuk  mengoperasikan  sistem  transaksi  berbasis  crypto.

Token  DBFI  dapat  disimpan  menggunakan  dompet  digital  pihak  ketiga,  dompet  perangkat  keras,  atau  cold  

storage.  Salah  satu  dompet  digital  gratis  paling  populer  adalah  "Metamask."  Dompet  ini  tersedia  secara  gratis  

untuk  diunduh  di  iOS  dan  Android.  Akun  sementara  tersedia  untuk  menyimpan  token  yang  belum  ditransfer.  

Semua  token  peserta  akan  ditransfer  secara  otomatis  setelah  periode  penguncian  berakhir.

Ringkasan  Proyek  Blockchain

Penarikan  Token  DBFI

Penawaran  pra-penjualan  dan  token  publik  harus  melengkapi  data  pribadi  dan  mengisi  formulir  aplikasi  

(Formulir  Daftar  Putih).  Peserta  akan  dihubungi  setelah  disetujui  oleh  bagian  penawaran  token  DBFI.  Bukti  

identitas  dan  tempat  tinggal  diperlukan  bagi  peserta  penawaran  perdana  dan  penawaran  umum.

Blockchain  hibrida  memiliki  kelebihan  dan  fitur  yang  sesuai  untuk  integrasi  di  semua  sektor  ekonomi  berbasis  

kripto.  Blockchain  hibrida  mengelola  platform  blockchain  pribadi  untuk  verifikasi  transaksi  dari  blockchain  publik.

Fase  "bakar"  untuk  token  DBFI  diprogram  secara  sistematis  setiap  kali  token  digunakan  untuk  pembayaran  di  

ekosistem  Trustlane.  "Bakar"  adalah  cara  deflasi  karena  mengurangi  suplai  token  yang  beredar.  Pendekatan  

saldo  sirkulasi  diadopsi  untuk  memastikan  setiap  token  yang  diterima  sebagai  pembayaran  platform  tidak  

diedarkan  kembali.  Fase  "bakar"  diotomatisasi  dan  dikelola  oleh  pihak  ketiga  yang  kredibel,  transparan,  dan  

terdokumentasi.
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Mandiri  Citikom  Indonesia.  Trustlane  dibantu  oleh  tim  dan  mitra  yang  memiliki  pengalaman  di  bidang  teknologi  

dan  industri  keuangan.

Jaringan  blockchain  DBFI  beroperasi  tanpa  biaya  gas,  tidak  seperti  kebanyakan  blockchain  yang  ada.  Tidak  

adanya  biaya  gas  membedakan  jaringan  blockchain  DBFI  dari  blockchain  publik  lainnya.

Blockchain  DBFI  beroperasi  dengan  biaya  akses  yang  diberikan  secara  berkala  kepada  pengguna  yang  

mengakses  aplikasi  di  platform  DBFI.  Biaya  transaksi  sesuai  permintaan  dibebankan  kepada  pengguna  B2B  

dan  berdasarkan  persentase  untuk  transaksi  sektor  keuangan.

Platform  DBFI  dilengkapi  dengan  aplikasi  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  fungsi  token  DBFI  pesertanya.

Tentang  Proyek  Trustlane

Biaya  Jaringan  (biaya  gas)

Aplikasi  utama  dalam  ekosistem  DBFI  hanya  dapat  diakses  oleh  pemegang  token  DBFI  dengan  dompet  kripto  

yang  terdaftar  sebelumnya.  Trustlane  juga  akan  membangun  jaringan  bursa  internal  dan  publik  untuk  

mendukung  likuiditas  crypto  lainnya  seperti  Bitcoin,  Ethereum,  dll.

Kontrak  pintar  mengontrol  akses  dalam  ekosistem  Trustlanee  untuk  mengoordinasikan  permintaan  dan  logika  

kontrak,  memvalidasi  setiap  transaksi,  mengonfirmasi,  dan  mengirim  pesan  aman.  Dengan  menggunakan  

"Portal  Aplikasi  DBFI",  peserta  dapat  mengambil  bagian  dalam  transaksi  bisnis,  keuangan,  dan  perpesanan  

yang  aman  tanpa  intervensi  atau  validasi  dari  pihak  mana  pun  kecuali  atas  permintaan  regulator.

Perbankan  Trustlane  Crypto  mengelola  aset  digital  sesuai  dengan  standar  bank  seperti  Bitcoin,  stablecoin,  

CBDC,  dan  lainnya.  Aplikasi  dasar  Platform  ini  akan  berfungsi  sebagai  layanan  manajemen  aset  digital,  

dengan  konsumen  memiliki  akses  ke  berbagai  aset  digital.  Trustlane  akan  memungkinkan  para  anggotanya  

untuk  mengambil  posisi  dengan  leverage  tinggi  dengan  kebijakan  pasokan  likuiditas  yang  berbeda.

Trustlane  menawarkan  solusi  menarik  untuk  masalah  penggabungan  konfirmasi,  komunikasi,  transaksi,  

aksesibilitas,  dan  keamanan.  Catatan  dapat  disimpan  dengan  aman,  menggunakan  enkripsi  end-to-end,  

diautentikasi  secara  publik,  direferensikan,  dan  didokumentasikan,  sehingga  data  transaksi  dipastikan  sebagai  

konfirmasi  yang  andal.  DBFI  adalah  proyek  sistem  transaksi  crypto  untuk  diakomodasi

Peserta  ekosistem  sepenuhnya  mengontrol  Platform  DBFI  dengan  mengakses  "Portal  Aplikasi  DBFI".

DBFI  adalah  singkatan  dari  "Investasi  Keuangan  Perbankan  Terdesentralisasi"  dan  bertindak  terutama  

sebagai  perantara  dan  manajemen  transaksi  dalam  sektor  perbankan,  keuangan,  dan  investasi.

Tujuan  utama  proyek  Trustlane  adalah  untuk  membangun  ekosistem  unik  dalam  kripto  tanpa  bersaing  dengan  

uang  fiat  dan  perbankan  tradisional.  Proyek  DBFI  memiliki  visi  membangun  ekosistem  yang  kuat  yang  didirikan  

oleh  anak  perusahaan  PT  IDFC  International,  yaitu  "Trustlane  LLC".  Sementara  perusahaan  berlisensi  

melakukan  kegiatan  ini,  Trustlane  LLC  bekerja  sama  dengan  mitra  strategis  dengan  latar  belakang  keuangan  

dan  teknologi  informasi,  yaitu  Eastern  Trust  Singapore  (didirikan  pada  tahun  2010).  Selain  itu,  memiliki  mitra  

strategis  seperti  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australia,  dan  PT.

Aplikasi  Dukungan  Platform  DBFI
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Teknologi  Platform  DBFI

DBFI  mengembangkan  blockchain  hybrid,  teknologi  unik  yang  menggabungkan  komponen  dari  
blockchain  publik  dan  pribadi.  Dengan  teknologi  hybrid,  setiap  serangan  eksternal  hanya  dapat  
mencapai  50%  dari  jaringan  node  DBFI.  Node  adalah  komponen  penting  dari  jaringan  blockchain  
DBFI  yang  mewakili  buku  besar  terdesentralisasi  yang  melacak  transaksi  crypto.  Blockchain  DBFI  
terdiri  dari  node  dan  peserta  jaringan  untuk  memvalidasi  dan  mengirimkan  transaksi  dalam  
mengirimkan  informasi.  Infrastruktur  Node  DBFI  mendukung  berbagai  sistem  Operasi  (OS),  seperti  
distribusi  Windows  (7,8,10),  distribusi  Linux  termasuk  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  dll.  Node  DBFI  
dikembangkan  dengan  konektivitas  tingkat  perbankan  untuk  mengonfigurasi  kontrak  pintar,  mengirim /  
terima  transaksi,  dan  minta  data  dari  blockchain.  Node  menggunakan  API  seperti  JSON-RPC,  REST,  dan  Websockets.

Ringkasan  Teknis  Aspek  DBFI

Ekosistem  DBFI  menjalankan  fungsi  aset  digital  berdasarkan  kontrak  pintar  yang  diprogram  untuk  
melakukan  perintah  transaksi  di  bidang  Perbankan,  Keuangan,  dan  Investasi.  Stablecoin  secara  
khusus  dikeluarkan  untuk  transaksi  atas  permintaan  peserta  ekosistem.  Jalur  Perwalian

P2P  dan  B2B.  Platform  ini  mengotomatiskan  aktivitas  transaksi  para  pesertanya.  Platform  DBFI  
dapat  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  DBFI  menggunakan  kunci  publik  sebagai  identifikasi  
komunitas.  Dengan  memiliki  token  DBFI  dan  stablecoin  DBFI,  pengguna  akhir  dapat  mengakses  
aplikasi  seperti  DEFI  (Keuangan  Terdesentralisasi),  perdagangan,  transaksi  B2B,  komunikasi,  dan  
konfirmasi  antar  institusi.

•  Komunikasi

institusi  dapat  berkomunikasi,  terdesentralisasi,  berbiaya  rendah,  dan  aman.  Selain  itu,  OSM  dapat  

digunakan  sebagai  teknologi  komunikasi  antara  instansi  pemerintah,  militer,  dan  sipil.  OSM  adalah  
sebuah  evolusi  dalam  jaringan  transaksi  dan  komunikasi  untuk  semua  sektor  yang  menggunakan  
pengenal  crypto  unik  sebagai  jembatan  antara  aktivitas  kontrak  para  pihak.

•  Akses  
•  Validasi

Trustlane  juga  mengembangkan  "Open  smart  contract  (OSM),"  yang  merupakan  program  yang  
disimpan  dalam  blockchain  yang  ditentukan  oleh  grup  dan  konsorsium  di  platform  DBFI.  OSM  dapat  
mengotomatiskan  penerapan  kontrak  dalam  sistem  keuangan,  perbankan,  dan  bisnis-ke-bisnis  
(B2B).  OSM  juga  dapat  diprogram  untuk  pengiriman  pesan  yang  aman,  koresponden,  dan  akun  
virtual  yang  aman  di  dalam/di  seluruh  lembaga  keuangan  tanpa  memerlukan  perantara.  Keuangan

DBFI  mengandalkan  kontrak  cerdas  untuk  mengatur  ekosistem  kompleks  yang  meliputi;  identitas  
kriptografi,  fitur  otomasi,  kontrak  dasar,  stempel  waktu,  dan  sebagainya.  Proyek  DBFI  didasarkan  
pada  3  pilar,  yaitu:

Kontrak  Cerdas  DBFI
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Platform  DBFI  juga  dapat  digunakan  sebagai  jembatan  antara  mata  uang  fiat  dan  CBDC  di  semua  bank  sentral  di  seluruh  
dunia.

Tahapan  implementasi  proyek  DBFI:

Platform  DBFI  adalah  platform  otomatisasi  transaksi  menggunakan  teknologi  kriptografi  yang  dioperasikan  melalui  aplikasi  

antarmuka  (Dapps).  Dapps  melakukan  komunikasi,  perpesanan,  dan  transaksi  peer-to-peer  dalam  jaringan  Blockchain  

yang  aman.

Tahap  pertama  Pengembangan  Aplikasi  DBFI  meliputi:

Tim  pengembangan  DBFI  terdiri  dari  pakar  Pemrograman  Trustline  dan  pekerja  lepas  kontrak  di  seluruh  dunia.  Tim  

pengembang  DBFI  memperkirakan  penyelesaian  proyek  dalam  waktu  3  hingga  5  tahun  agar  ekosistem  dapat  berfungsi  

sepenuhnya.

stablecoin  dapat  digunakan  sebagai  perantara  komitmen  peserta  dalam  ekosistem  Trustlanee.  Stablecoin  nantinya  dapat  

dialokasikan  untuk  transmisi  dan  biaya  akses  untuk  menggantikan  persediaan  token  DBFI  yang  terbatas.  Stabilitas  

stablecoin  dijamin  dengan  menempatkan  uang  fiat  yang  disimpan  di  bank  kustodian.  Beberapa  karakteristik  stablecoin  

antara  lain;  utilitas,  token,  akses,  aset,  investasi,  dan  alat  bisnis.

Fase  3  –  Kontrak  Cerdas  Terbuka  –  proyek  tokenisasi  B2B/institusional.

Perencanaan  teknologi  perangkat  keras  meliputi:

Apa  itu  CBDC?

Tahap  1  –  Pengembangan  blockchain  hibrida  Tahap  

2  –  Platform  rantai  pasokan  (B2B)

Rencana  Perluasan  Proyek  DBFI:

Pelaksanaan  proyek  DBFI  dibagi  menjadi  3  tahap:

Machine Translated by Google

• Pengembangan Pusat Data energi hijau yang berlokasi di beberapa lokasi

• Pengembangan jaringan pribadi melalui koneksi satelit

• Manajemen aset dan portofolio digital, penyelesaian & pertukaran transaksi.

• Platform B2B, sistem Otomasi Keuangan, Manajemen Investasi.

• Crypto-ID, Kontrak Cerdas, Perpesanan Aman, Basis Data KYC, dll.

• Pusat Cloud API untuk integrasi pihak ketiga
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Menurut  Dana  Moneter  Internasional,  lebih  hemat  biaya  dengan  CDBC  daripada  uang  fiat  fisik  karena  biaya  transaksi  

yang  rendah.  Keberadaan  CBDC  memberikan  manfaat  sebagai  berikut:

Mata  uang  digital  bank  sentral  (CDBC)  adalah  token  digital,  mirip  dengan  cryptocurrency,  masalah  bank  sentral.  Mereka  

dipatok  dengan  nilai  mata  uang  fiat  negara  dan  didukung  penuh  oleh  pemerintah.

Daftar  Roadmap:  Ditandai  Hijau  telah  selesai.

Proyek  DBFI  dimulai  pada  Oktober  2021  setelah  melakukan  penelitian  ekstensif.  Roadmap  DBFI  didasarkan  pada  konsep  

berikut:  Sumber  Daya  Manusia  yang  Memadai,  Ketepatan  Waktu,  Potensi  Pasar,  Likuiditas  Token  DBFI,  Ekonomi  Token  

(ROI),  Peluang  Ekspansi,  Kesinambungan  Proyek,  dan  Dampak  Ekonomi  Positif.

Tahapan  Roadmap  Proyek  DBFI:
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✓ Penelitian dan pengembangan Rencana Proyek

 ✓ Perencanaan ekosistem

✓ Pekerjaan Dasar dan Administrasi

 ✓ Desain sistem dan wireframe

 ✓ Mendapatkan izin aktivitas crypto

✓ Pengembangan Token DBFI

✓ Pengembangan portal ICO

✓ Persiapan penawaran awal (Pra-ICO)

✓ Peluncuran resmi proyek Trustlane

✓ Penawaran umum token DBFI (ICO

✓ Pengembangan proyek akhir

✓ Peluncuran awal aplikasi BETA

✓ Peluncuran pertukaran kripto internal/eksternal

✓ Pendaftaran Token ke regulator

✓ Perdagangan publik token di bursa utama

✓ Pelaksanaan semua rencana proyek DBFI

● Pembayaran yang lebih efisien dan aman

● Memungkinkan konsumen untuk menggunakan bank sentral secara langsung

● Menghilangkan risiko keruntuhan bank komersial

● Mudah dilacak
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Ringkasan  Token

Modal  Minimum  –  Softcap :  USD  $  1.000.000

Tahap  penawaran  umum  token  DBFI  (ICO)  adalah  sama,  dengan  harga  penawaran  yang  berbeda.  Harga  penawaran  

umum  tersedia  di  portal  pembelian  token  DBFI.  Hasil  dari  penjualan  di  fase  pra  ICO  akan  digunakan  untuk  mendanai  fase  

ICO.

Penawaran  token  DBFI  berbasis  ERC-20  memungkinkan  partisipasi  dari  sektor  publik,  bisnis,  dan  keuangan.  Token  DBFI  

ERC-20  berfungsi  sebagai  alat  tukar  dan  alat  pembayaran  yang  sah  di  ekosistem  Trustlane.  Trustlane  LLC  siap  

memperkenalkan  DBFI  yang  dibangun  di  atas  blockchain  Ethereum  ERC20  kepada  investor  dan  penggemar  kripto.

Jumlah  Pasokan :  99.999.999

Rencana  Penawaran  Token  DBFI:

:  Nilai  Dinamis

Penawaran  koin  awal  -  ICO

Model  harga

:  $1.00  -  Tahap  1:  1.000.000  Harga  Token  -  Tahap  2:  5.000.000  

Harga  Token :  TBA  -  Tahap  3:  10.000.000  Harga  Token :  

TBA

Tahap  Pra-ICO  token  DBFI  adalah  sebagai  berikut:

:  Pasokan  Statis

Penawaran  awal  (pre-ico)  adalah  saat  token  ditawarkan  sebelum  peluncuran  publik.  Ini  memungkinkan  investor  untuk  

membeli  koin/token  sebelum  penawaran  umum  (ICO)  dimulai.  Fase  Pra-ICO  ditutup  ketika  semua  token  telah  terjual  

penuh.  Target  pembeli  untuk  fase  pra-ICO  adalah  investor  dari  perusahaan  dan  lembaga  keuangan.  Token  yang  dibeli  

melalui  pra-ICO  dapat  disimpan  di  portal  Trustlane  dan  dapat  ditransfer  setelah  periode  penguncian  token  berakhir.  

Trustlane  menawarkan  token  pre-ico  dalam  tiga  (3)  tahap  penawaran  dengan  harga  token  yang  berbeda/direvisi  pada  

setiap  tahap.

Model  Pasokan

Penawaran  Awal  -  Pra-ICO

Jumlah  Desimal :  18

Kebijakan  Pengembalian  Dana  –  30  hari  setelah  penutupan  ICO  

terakhir  tunduk  pada  nilai  soft  cap  di  bawah  minimum.

:  DBFI

Modal  Maksimal  –  Hardcap :  USD  $  75.000.000

Kode  token
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Tahapan  penawaran  umum  token  DBFI  (ICO)  adalah  sebagai  berikut:

-  Perkiraan  harga  token  setelah  listing  bisa  mencapai  USD  10.00

-  Peserta  Pra-ICO  dan  ICO  melengkapi  formulir  daftar  putih  -  Peserta  

akan  dihubungi  melalui  email  atau  telepon  untuk  menandatangani  kontrak  pembelian  -  

Pembayaran  dilakukan  hanya  melalui  Portal  pembelian  token  DBFI.

Penafian:  

Buku  Putih  DBFI  diterbitkan  hanya  untuk  tujuan  panduan  dan  informasi.  Peserta  harus  sepenuhnya  menyadari  

berbagai  risiko  yang  terlibat  dalam  pembelian  token  crypto,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  masalah  

keamanan,  volatilitas  pasar,  dan  ketidakpastian  peraturan.  Penawaran  token  DBFI  tidak  tersedia  di  negara-

negara  di  mana  transaksi  kripto  tidak  diizinkan.  Peserta  didorong  untuk  mempelajari  peraturan  crypto  di  yurisdiksi  

masing-masing.  Whitepaper  ini  bukanlah  tawaran  investasi  dan  ajakan  kepada  siapa  pun.  DBFI  bukan  produk  

sekuritas  yang  dilindungi  undang-undang  sekuritas  dan  tidak  ditetapkan  sebagai  produk  sekuritas.

-  Fase  1:  10.000.000  Harga  Token :  TBA

*

-  Pembayaran  yang  diterima  adalah  Bitcoin,  Ethereum,  Mata  Uang  Fiat,  dan  kartu.

-  Fase  2:  25.000.000  Harga  Token :  sesuai  permintaan

*

-  Minimum  Pembelian  peserta  Pre-ICO  adalah  1000  token.

-  Tahap  3:  25.000.000  Harga  Token :  sesuai  permintaan

-  Minimum  Pembelian  peserta  ICO  adalah  10  token  -  

Pembelian  Maksimum  untuk  satu  akun  adalah  10.000  token  -  

Untuk  Pembelian  di  atas  10.000  Token,  diperlukan  dokumen  tambahan.

Ketentuan  Penyertaan  Pra-ICO  dan  ICO:
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mengasumsikan  nilai  token  DBFI  berdasarkan  permintaan  yang  tinggi  pada  waktu  perdagangan.



Ringkasan  Buku  Putih  DBFI

Email :  hello@trustlane.llc

Mitra  Strategis :

-  Penyimpanan  Kripto

Tentang  Trustlane :

-  Koin  kripto

Trustlane  LLC  adalah  perusahaan  crypto  berlisensi  untuk  kegiatan  berikut :

Kontak :

-  Perbankan  kripto  dan  Investasi

-  Pertukaran  Kripto

Trustlane  LLC
Zona  perdagangan  bebas

Internal  No.  1B-7T/469,  

Poti,  4400  Georgia

info@idfc.internasional

PT  IDFC  Internasional  

District  8,  Level  6/F  

Treasury  Tower,  SCBD  
Jakarta.  
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