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Kripto  teknolojisi  şu  anda  bankacılık  sektörü  ve  hükümet  tarafından  çıkarılan  para  birimi  için  karşıt  güç  olarak  
görülüyor.  Her  ülkenin  farklı  bir  kripto  görüşü  vardır,  bu  da  dijital  varlıkların  prosedürlerinde  tutarsızlığa  ve  sınırlı  
işlevlere  yol  açar.  Kripto  teknolojisi,  özellikle  Y  kuşağı  ve  P2P,  şeffaflık,  gizlilik,  verimlilik  ve  esneklik  konusunda  
rahat  olan  iş  dünyası  arasında  oldukça  popülerdir.  Bununla  birlikte,  kripto  teknolojisinin  parlaklığı  mevcut  parasal  
sistemde  düzgün  bir  şekilde  uygulanmadı.  Blok  zinciri  ve  kripto  teknolojisi,  mevcut  uygulamada  ekonomi  için  
uyumluluk,  vergi,  kayıt,  güvenlik  ve  sistemik  sebepler  bulunmadığından  çok  sayıda  sorunla  karşı  karşıyadır.

Trustlane  LLC,  tüm  kripto  sorunlarıyla  birlikte,  Ekim  2021'den  bu  yana  en  son  teknoloji  kapasitesi  talebi,  parasal  
sistem  ağı,  zaman  ve  işlem  süreci,  tokenomik,  dijital  varlık  güvenliği  ve  yasal  ve  düzenleme  gibi  kritik  noktalara  
odaklanarak  derinlemesine  araştırmalar  yürütmektedir. .  Ek  olarak,  mevcut  finansal  düzenden  yararlanırken  bir  
kripto  topluluğu  ekosistemi  oluşturmak  için  araştırma  yapıldı.  Trustlane  LLC,  yeterli  araştırma  bulgularına  dayalı  
olarak  hibrit  bir  blockchain  tabanlı  DBFI  (Merkezi  Olmayan  Bankacılık,  Finans  ve  Yatırım)  platformu  geliştirir.  DBFI  
platformunun  amacı,  kripto  ve  fiat  ekonomileri  arasında  bir  köprü  işlevi  görmektir.  DBFI  ayrıca  bir  ticari  işlem  
(B2B),  finans  sektörü  ve  yatırıma  erişim  olarak  akıllı  sözleşme  teknolojisi  ve  CBDC  (Merkez  Bankası  Dijital  Parası)  
kullanan  uygulamalar  sağlayan  bir  kamu  platformu  olarak  hazırlanmaktadır.

DBFI  belirteçleri,  Trustlane'in  DBFI  uygulamaları  ve  teknolojileri  geliştirmeye  olan  bağlılığını  temsil  eder.  ERC-20  
tabanlı  belirteçler  ayrıca  kamu,  iş  ve  finans  sektörlerinin  ekosistemin  genişletilmesine  katılmasını  sağlar.  DBFI'nin  
toplam  arzı  99.999.999'dur  ve  aşağıdaki  bütçe  giderleri  planlanmıştır:

Kripto  Zorlukları

Trustlane  LLC'nin  Araştırma  ve  Geliştirmesi

DBFI  Jetonu-ERC20

DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti
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● Satış, pazarlama ve ortaklık programlarında %30
● Uygulama, teknoloji ve ekosistem geliştirmede %40
● DBFI kurucu ekibi için %15 tazminat
● Proje işletme maliyetlerinde %10
● Acil durum yedeğinde %5

Katılımcılar, muhasebecinin mevcut olan yasallaştırılmış bütçe denetim beyanını indirebilir.
katılımcının hesap portalında her üç ayda bir.



İlk  DBFI  Token  Arzı

Satış  öncesi  ve  halka  açık  token  teklifleri,  kişisel  verileri  tamamlamalı  ve  bir  başvuru  formu  (Beyaz  Liste  Formu)  doldurmalıdır.  

DBFI  token  arz  bölümü  tarafından  onaylandıktan  sonra  katılımcılarla  iletişime  geçilecektir.  İlk  ve  halka  arzlarda  katılımcılar  

için  kimlik  ve  ikametgâh  belgesi  ibraz  edilmelidir.

DBFI  jetonlarının  "yanma"  aşaması,  Trustlane  ekosistemindeki  ödemeler  için  jeton  her  kullanıldığında  sistematik  olarak  

programlanır.  "Yakma",  dolaşımdaki  token  arzını  azalttığı  için  bir  deflasyon  yöntemidir.  Platform  ödemeleri  olarak  alınan  

jetonların  geri  gönderilmemesini  sağlamak  için  bir  dolaşım  dengesi  yaklaşımı  benimsenmiştir.  "Yakma"  aşaması,  güvenilir,  

şeffaf  ve  belgelenmiş  bir  üçüncü  tarafça  otomatikleştirilir  ve  yönetilir.

DBFI  belirteçleri,  iş  dünyası,  finansal  kurumlar,  yatırım  şirketleri  ve  bireysel  işlemler  için  ekonomik  ağ  protokolleri  geliştirme  

taahhüdü  olarak  verilir.

Blockchain  Proje  Özeti

Hibrit  blockchain,  kripto  tabanlı  ekonominin  tüm  sektörlerinde  entegrasyona  uygun  avantajlara  ve  özelliklere  sahiptir.  Hibrit  

blok  zinciri,  genel  blok  zincirinden  işlem  doğrulaması  için  özel  blok  zinciri  platformlarını  yönetir.

Not:  Hibrit  blockchain  ağı,  kullanıcılar  için  çok  daha  güvenli  bir  çözüm  sunar.

DBFI  Jetonunun  Çekilmesi

DBFI  Jetonlarının  İşlevleri  ve  Kullanımı

Trustlane,  kripto  tabanlı  bir  işlem  sistemini  çalıştırmak  için  hibrit  bir  blockchain  protokolü  geliştirir.

DBFI  belirteçleri,  üçüncü  taraf  dijital  cüzdanlar,  donanım  cüzdanları  veya  soğuk  depolama  kullanılarak  saklanabilir.  En  popüler  

ücretsiz  dijital  cüzdanlardan  biri  "Metamask"tır.  Bu  cüzdan,  iOS  ve  Android'de  ücretsiz  olarak  indirilebilir.  Aktarılmamış  

jetonları  saklamak  için  geçici  bir  hesap  mevcuttur.  Kilitleme  süresi  sona  erdikten  sonra  tüm  katılımcıların  jetonları  otomatik  

olarak  aktarılacaktır.

DBFI  belirteçleri  sabit  bir  arzdır,  değer  açısından  dinamiktir  ve  piyasaya  sürüldüğünde  sistematik  olarak  fiyatlandırılır.  Token'ın  

halka  açık  bir  borsada  alınıp  satıldıktan  sonra  6  ay  içinde  resmi  olarak  ödeneceği  tahmin  ediliyor.  DBFI  belirteci,  Trustlane  

ekosisteminde  bir  takas  aracı  ve  yasal  ödeme  aracı  olarak  işlev  görür.

DBFI  Token  Arzı  ve  Talebi

DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti

Machine Translated by Google



DBFI  platformu,  katılımcılarının  DBFI  token  işlevlerini  çalıştırmak  için  gerekli  uygulamalarla  donatılmıştır.

DBFI,  "Merkeziyetsiz  Bankacılık  Finans  Yatırımı"  anlamına  gelir  ve  öncelikle  bankacılık,  finans  ve  yatırım  
sektörlerinde  bir  aracı  ve  işlem  yönetimi  olarak  hareket  eder.

DBFI  Platformu  Destek  Uygulaması

Trustlane  Projesi  Hakkında

Trustlane  Crypto  bankacılığı,  dijital  varlıkları  Bitcoin,  stablecoins,  CBDC  ve  diğerleri  gibi  banka  standartlarına  
göre  yönetir.  Bu  Platformun  temel  uygulaması,  tüketicilerin  çeşitli  dijital  varlıklara  erişimi  olan  bir  dijital  varlık  
yönetimi  hizmeti  olarak  işlev  görecektir.  Trustlane,  üyelerinin  farklı  likidite  tedarik  politikalarıyla  yüksek  kaldıraçlı  
pozisyonlar  almalarını  sağlayacaktır.

Trustlane  projesinin  temel  amacı,  itibari  para  ve  geleneksel  bankacılıkla  rekabet  etmeden  kriptoda  benzersiz  bir  
ekosistem  oluşturmaktır.  DBFI  projesi,  PT  IDFC  International'ın  bir  yan  kuruluşu  olan  "Trustlane  LLC"  tarafından  
kurulan  güçlü  bir  ekosistem  oluşturma  vizyonuna  sahiptir.  Lisanslı  bir  şirket  bu  faaliyeti  yürütürken,  Trustlane  
LLC,  finans  ve  bilgi  teknolojisi  geçmişine  sahip  stratejik  ortaklarla,  yani  Eastern  Trust  Singapore  (2010'da  
kurulmuştur)  ile  işbirliği  yapmaktadır.  Ayrıca  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australia  ve  PT  gibi  stratejik  ortakları  
bulunmaktadır.
Mandiri  Citikom  Endonezya.  Trustlane,  teknoloji  ve  finans  sektörü  konusunda  deneyime  sahip  bir  ekip  ve  ortaklar  
tarafından  desteklenmektedir.

Ekosistem  katılımcıları,  "DBFI  Uygulama  Portalı"na  erişerek  DBFI  Platformunu  tam  olarak  kontrol  eder.

Trustlane,  onay,  iletişim,  işlem,  erişilebilirlik  ve  güvenliği  birleştirme  sorununa  ilginç  bir  çözüm  sunuyor.  Kayıtlar,  
uçtan  uca  şifreleme  kullanılarak  güvenli  bir  şekilde  saklanabilir,  genel  olarak  doğrulanabilir,  referans  verilebilir  
ve  belgelenebilir,  böylece  işlem  verilerinin  güvenilir  bir  onay  olduğu  onaylanır.  DBFI,  barındırmak  için  bir  kripto  
işlem  sistemi  projesidir.

Ağ  Ücreti  (gaz  ücreti)

DBFI  ekosistemindeki  ana  uygulamalara  yalnızca  önceden  kayıtlı  kripto  cüzdanları  olan  DBFI  token  sahipleri  
erişebilir.  Trustlane  ayrıca  Bitcoin,  Ethereum  vb.  gibi  diğer  kripto  para  likiditesini  desteklemek  için  dahili  ve  halka  
açık  borsalardan  oluşan  bir  ağ  kuracak.

Akıllı  sözleşmeler,  istek  ve  sözleşme  mantığını  koordine  etmek,  her  işlemi  doğrulamak,  onaylamak  ve  güvenli  
mesajlar  göndermek  için  Trustlanee  ekosistemindeki  erişimi  kontrol  eder.  Katılımcılar,  "DBFI  Uygulama  Portalı"nı  
kullanarak,  düzenleyici  makamların  talebi  dışında  herhangi  bir  tarafın  müdahalesi  veya  doğrulaması  olmaksızın  
güvenli  ticari,  finansal  ve  mesajlaşma  işlemlerine  katılabilirler.

DBFI  blok  zinciri  ağı,  mevcut  çoğu  blok  zincirinin  aksine,  gaz  ücreti  olmadan  çalışır.  Gaz  ücretlerinin  olmaması,  
DBFI  blok  zinciri  ağını  diğer  halka  açık  blok  zincirlerinden  ayırır.
DBFI  blok  zinciri,  DBFI  platformundaki  uygulamalara  erişen  kullanıcılara  periyodik  olarak  atanan  bir  erişim  ücreti  
ile  çalışır.  İsteğe  bağlı  işlem  ücretleri,  B2B  kullanıcılarından  alınır  ve  finans  sektörü  işlemleri  için  yüzde  bazındadır.

DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti
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DBFI  Unsur  Teknik  Özeti

DBFI,  aşağıdakileri  içeren  karmaşık  bir  ekosistemi  yönetmek  için  akıllı  sözleşmelere  güvenir;  kriptografik  kimlik,  otomasyon  

özellikleri,  temel  sözleşmeler,  zaman  damgaları  vb.  DBFI  projesi  3  sütuna  dayanmaktadır:

DBFI  Akıllı  Sözleşmeleri

DBFI  Ekosistemi,  Bankacılık,  Finans  ve  Yatırım  alanlarında  işlem  emirlerini  yerine  getirmek  üzere  programlanmış  akıllı  

sözleşmelere  dayalı  olarak  dijital  varlık  işlevlerini  yerine  getirir.  Stablecoin'ler,  ekosistem  katılımcılarının  talebi  üzerine  işlemler  

için  özel  olarak  verilir.  Güven  Yolu

Trustlane  ayrıca,  DBFI  platformunda  gruplar  ve  konsorsiyumlar  tarafından  tanımlanan  bir  blok  zincirinde  depolanan  

programlar  olan  "Açık  akıllı  sözleşmeler  (OSM)"  geliştirir.  OSM,  finans,  bankacılık  ve  işletmeler  arası  (B2B)  sistemlerde  

sözleşmelerin  uygulanmasını  otomatikleştirebilir.  OSM  ayrıca,  aracılara  ihtiyaç  duymadan  finans  kurumları  içinde/arasında  

mesajların,  yazışmaların  ve  güvenli  sanal  hesapların  güvenli  bir  şekilde  iletilmesi  için  programlanabilir.  Parasal

P2P  ve  B2B.  Bu  Platform,  katılımcılarının  işlem  faaliyetlerini  otomatik  hale  getirir.  DBFI  platformuna,  topluluk  kimliği  olarak  

ortak  anahtarı  kullanan  DBFI  paydaşları  erişebilir.  Son  kullanıcılar,  DBFI  belirtecine  ve  DBFI  stablecoin'e  sahip  olarak  DEFI  

(Merkezi  Olmayan  Finans),  ticaret,  B2B  işlemleri,  iletişim  ve  kurumlar  arası  onay  gibi  uygulamalara  erişebilir.

kurumlar  iletişim  kurabilir,  merkezi  olmayan,  düşük  maliyetli  ve  güvenli  olabilir.  Ayrıca  OSM,  hükümet,  askeri  ve  sivil  kurumlar  

arasında  bir  iletişim  teknolojisi  olarak  kullanılabilir.  OSM,  tarafların  sözleşmeye  dayalı  faaliyetleri  arasında  bir  köprü  olarak  

benzersiz  bir  kripto  tanımlayıcı  kullanan  tüm  sektörler  için  bir  işlem  ve  iletişim  ağında  bir  evrimdir.

DBFI  Platform  Teknolojisi

DBFI,  genel  ve  özel  blok  zincirlerinden  bileşenleri  birleştiren  benzersiz  bir  teknoloji  olan  hibrit  bir  blok  zinciri  geliştirir.  Hibrit  

teknoloji  ile  herhangi  bir  dış  saldırı,  DBFI  düğüm  ağının  yalnızca  %50'sine  ulaşabilir.  Düğümler,  kripto  işlemlerini  izleyen  

merkezi  olmayan  bir  defteri  temsil  eden  DBFI  blok  zinciri  ağının  kritik  bir  bileşenidir.  DBFI  blok  zinciri,  bilgi  gönderirken  

işlemleri  doğrulamak  ve  iletmek  için  düğüm  ve  ağ  katılımcılarından  oluşur.  DBFI  Düğüm  Altyapısı,  Windows  dağıtımı  (7,8,10),  

Ubuntu,  Debian,  Mac  OS  vb.  dahil  olmak  üzere  Linux  dağıtımı  gibi  çeşitli  İşletim  sistemlerini  (OS)  destekler.  DBFI  düğümleri,  

akıllı  sözleşmeleri  yapılandırmak,  göndermek /  işlemleri  al  ve  blok  zincirinden  veri  talep  et.  Düğüm,  JSON-RPC,  REST  ve  

Websockets  gibi  API'leri  kullanır.

DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti
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• İletişim

• Erişim
• Doğrulama



DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti

DBFI  Uygulama  Geliştirmenin  ilk  aşaması  şunları  içerir:

DBFI  proje  uygulaması  3  aşamaya  ayrılmıştır:

DBFI  geliştirme  ekibi,  Trustline  Programlama  uzmanlarından  ve  dünya  çapındaki  sözleşmeli  serbest  çalışanlardan  
oluşur.  DBFI  geliştirme  ekibi,  ekosistemin  tam  olarak  işlemesi  için  projenin  3  ila  5  yıl  içinde  tamamlanmasını  
öngörüyor.

Donanım  teknolojisi  planlaması  şunları  içerir:

DBFI  Projesi  Genişletme  Planı:

DBFI  platformu,  dünya  çapındaki  tüm  merkez  bankalarında  itibari  para  birimleri  ile  CBDC  arasında  bir  köprü  
olarak  da  kullanılabilir.

CBDC  nedir?

stablecoin,  Trustlanee  ekosistemindeki  katılımcı  taahhütleri  için  bir  aracı  olarak  kullanılabilir.  Stablecoin'ler  daha  
sonra  sınırlı  DBFI  token  arzını  değiştirmek  için  iletim  ve  erişim  ücretleri  için  tahsis  edilebilir.  Sabit  paraların  
istikrarı,  saklama  bankalarına  yatırılan  itibari  para  yatırılarak  garanti  edilir.  Stablecoinlerin  özelliklerinden  bazıları  
şunlardır;  yardımcı  programlar,  belirteçler,  erişim,  varlıklar,  yatırımlar  ve  iş  araçları.

DBFI  proje  uygulama  aşamaları:

DBFI  Platformu,  arayüz  uygulamaları  (Dapps)  aracılığıyla  çalıştırılan  kriptografik  teknolojiyi  kullanan  bir  işlem  
otomasyon  platformudur.  Dapp'ler,  güvenli  bir  Blockchain  ağında  eşler  arası  iletişim,  mesajlaşma  ve  işlemler  
gerçekleştirir.

Machine Translated by Google

• Dijital varlık ve portföy yönetimi, işlem mutabakatı ve takası
• B2B Platformu, Finansal Otomasyon sistemi, Yatırım Yönetimi.
• Crypto-ID, Akıllı Sözleşme, Güvenli Mesajlaşma, KYC Veritabanı vb.

Aşama 1 – Hibrit blockchain geliştirme
Aşama 2 – Tedarik zinciri platformları (B2B)

• Birden çok yerde bulunan yeşil enerji Veri Merkezlerinin geliştirilmesi
• Uydu bağlantısı yoluyla özel ağ geliştirme
• Üçüncü taraf entegrasyonu için Cloud API merkezi

3. Aşama – Açık Akıllı Sözleşme – B2B/kurumsal tokenleştirme projesi.
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DBFI  Projesi  Yol  Haritası  Aşamaları:

DBFI  projesi,  kapsamlı  araştırmaların  ardından  Ekim  2021'de  başladı.  DBFI  Yol  Haritası  şu  kavramlara  
dayanmaktadır:  Yeterli  İnsan  Kaynakları,  Zamanlılık,  Pazar  Potansiyeli,  DBFI  Token  Likiditesi,  Token  Ekonomisi  
(ROI),  Genişletme  Fırsatları,  Proje  Sürekliliği  ve  Pozitif  Ekonomik  Etki.

Bir  merkez  bankası  dijital  para  birimi  (CDBC),  bir  merkez  bankası  sorunu  olan  kripto  para  birimine  benzer  bir  dijital  
belirteçtir.  Ülkenin  resmi  para  biriminin  değerine  sabitlenirler  ve  hükümet  tarafından  tamamen  desteklenirler.

Yol  Haritası  Listesi:  Yeşil  İşaretli  tamamlandı.

Uluslararası  Para  Fonu'na  göre,  düşük  işlem  ücretleri  nedeniyle  CDBC  ile  fiziksel  fiat  paradan  daha  uygun  
maliyetlidir.  Bir  CBDC'nin  varlığı  aşağıdaki  faydaları  sağlar:

Machine Translated by Google

✓ Proje Planının araştırılması ve geliştirilmesi

✓ Ekosistem planlaması

✓ Sistem ve tel kafes tasarımı

✓ Kripto faaliyet izinlerinin alınması

✓ DBFI Token Geliştirme

✓ ICO portalı geliştirme

✓ İlk arz hazırlığı (ICO Öncesi)

✓ Trustlane projesinin resmi lansmanı

✓ DBFI belirteçlerinin halka arzı (ICO

✓ Nihai proje geliştirme

✓ BETA uygulamasının ilk lansmanı

✓ Dahili/harici kripto borsasının başlatılması

✓ Belirteçlerin düzenleyicilere kaydı

● Daha verimli ve güvenli ödemeler
● Tüketicilerin doğrudan merkez bankalarını kullanmasına izin verir
● Ticari bankanın çökme riskini ortadan kaldırmak
● İzlemesi kolay

✓ Temel Çalışma ve Yönetim

✓ Büyük borsalarda halka açık token alım satımı

✓ Tüm DBFI proje planlarının uygulanması



DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti

Tedarik  Modeli :  Statik  Besleme

İlk  teklif  (ico  öncesi),  halka  arzdan  önce  belirteçlerin  sunulduğu  zamandır.  Bu,  yatırımcıların  halka  arz  (ICO)  
başlamadan  önce  madeni  para/token  satın  almalarını  sağlar.  Tüm  belirteçler  tamamen  satıldığında  ICO  öncesi  
aşama  kapatılır.  ICO  öncesi  aşama  için  hedef  alıcılar,  şirketlerden  ve  finansal  kurumlardan  gelen  yatırımcılardır.  
ICO  öncesi  satın  alınan  jetonlar,  Trustlane  portalında  saklanabilir  ve  token  kilitleme  süresi  sona  erdikten  sonra  
aktarılabilir.  Trustlane,  pre-ico  jetonlarını  üç  (3)  teklif  aşamasında,  her  aşamada  farklı/revize  edilmiş  jeton  fiyatlarıyla  
sunar.

DBFI  belirteci  Ön  ICO  aşamaları  aşağıdaki  gibidir:

Fiyatlandırma  modeli

:  $1.00  -  1.  Aşama:  1.000.000  Token  Fiyatı  -  2.  Aşama:  
5.000.000  Token  Fiyatı :  Açıklanacak  -  3.  Aşama:  
10.000.000  Token  Fiyatı :  Açıklanacak

İlk  madeni  para  arzı  -  ICO

DBFI  Token  Arz  Planı:

:  Dinamik  Değer
Toplam  Arz :  99.999.999

ERC-20  tabanlı  DBFI  token  teklifi,  kamu,  iş  ve  finans  sektörlerinden  katılım  sağlar.  DBFI  ERC-20  belirteci,  Trustlane  
ekosisteminde  bir  takas  aracı  ve  yasal  ödeme  aracı  olarak  hizmet  eder.  Trustlane  LLC,  yatırımcılara  ve  kripto  
meraklılarına  Ethereum  ERC20  blok  zinciri  üzerine  kurulu  DBFI'yi  sunmaya  hazır.

Belirteç  Özeti

DBFI  token  halka  arzı  (ICO)  aşamaları,  farklı  teklif  fiyatlarıyla  aynıdır.  Halka  arz  fiyatları,  DBFI  token  satın  alma  
portalında  mevcuttur.  ICO  öncesi  aşamadaki  satışlardan  elde  edilen  gelir,  ICO  aşamasını  finanse  etmek  için  
kullanılacaktır.

Asgari  Sermaye  –  Softcap :  USD  $  1.000.000

Belirteç  kodu

Maksimum  Sermaye  –  Hardcap :  75.000.000  ABD  Doları

Geri  Ödeme  Politikası  -  Minimum  soft  cap  değerinin  altına  tabi  
olarak,  son  ICO'nun  kapanışından  sonra  30  gün.

:  DBFI
Ondalık  Sayı :  18

İlk  Teklif  -  ICO  Öncesi
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DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti

-  2.  Aşama:  25.000.000  Token  Fiyatı :  talep  üzerine

-  Pre-ICO  katılımcılarının  Minimum  Satın  Alma  miktarı  1000  jetondur.

*

-  3.  Aşama:  25.000.000  Token  Fiyatı :  talep  üzerine

işlem  zamanındaki  yüksek  talebe  dayalı  olarak  DBFI  token  değerini  üstlendi.

-  ICO  katılımcılarının  Minimum  Satın  Alımı  10  jetondur  -  Bir  
hesap  için  Maksimum  Satın  Alma  10.000  Token'dır  -  10.000  
Jetonun  üzerindeki  Satın  Almalar  için  ek  belgeler  gereklidir.

ICO  Öncesi  ve  ICO  Katılım  Koşulları:

Sorumluluk  

Reddi:  DBFI  Tanıtım  Belgesi  yalnızca  rehberlik  ve  bilgi  verme  amacıyla  yayınlanmıştır.  Katılımcılar,  güvenlik  
sorunları,  piyasa  oynaklığı  ve  yasal  belirsizlik  dahil  ancak  bunlarla  sınırlı  olmamak  üzere  kripto  para  satın  almayla  
ilgili  çeşitli  risklerin  tamamen  farkında  olmalıdır.  DBFI  belirteç  teklifi,  kripto  işlemlerine  izin  verilmeyen  ülkelerde  
mevcut  değildir.  Katılımcılar,  kendi  yetki  alanlarındaki  kripto  düzenlemelerini  incelemeye  teşvik  edilir.  Bu  teknik  
inceleme,  kimseye  bir  yatırım  ve  teşvik  teklifi  değildir.  DBFI,  menkul  kıymetler  kanunları  tarafından  korunan  bir  
menkul  kıymet  ürünü  değildir  ve  menkul  kıymet  ürünü  olarak  tanımlanmamıştır.

DBFI  token  halka  arzı  (ICO)  aşamaları  aşağıdaki  gibidir:

-  Listelemeden  sonra  tahmini  token  fiyatı  10,00  USD'ye  ulaşabilir

-  Pre-ICO  ve  ICO  katılımcıları  beyaz  liste  formunu  doldurur  -  Satın  
alma  sözleşmesi  imzalamak  için  katılımcılarla  e-posta  veya  telefon  yoluyla  iletişime  geçilecektir  
-  Ödeme  yalnızca  DBFI  token  satın  alma  Portalı  aracılığıyla  yapılır.

-  1.  Aşama:  10.000.000  Token  Fiyatı :  Belli  değil

*

-  Kabul  edilen  ödemeler  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  Para  Birimi  ve  kartlardır.
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-  Kripto  paralar

Trustlane  LLC,  aşağıdaki  faaliyetler  için  lisanslı  bir  kripto  şirketidir:
Trustlane  Hakkında:

Temas :

-  Kripto  Depolama

Stratejik  ortaklar :

-  Kripto  Borsası
-  Kripto  bankacılığı  ve  Yatırım

Trustlane  LLC
Serbest  ticaret  bölgesi

Dahili  No.  1B-7T/469,  
Poti,  4400  Gürcistan

info@idfc.international

PT  IDFC  Uluslararası  
Bölge  8,  Seviye  6/F  
Hazine  Kulesi,  SCBD  
Jakarta.

DBFI  Beyaz  Bülteninin  Özeti

E-posta:  merhaba@trustlane.llc
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