
- Nyilvános ajánlattétel ügyfélkövetelések feltételekhez kötött átvállalására -

Nyilvános ajánlattétel az Inlock Services UAB-vel (Laisvės pr. 60, Vilnius 05120, Lithuania, code:
306036522) - a továbbiakban UAB - szemben fennálló ügyfélkövetelések átvállalására.

Jelen nyilvános ajánlattételt az IP Technologies Kft (1118 Budapest, Rétköz utca 5., Cégjegyzékszám:
01 09 328093) - a továbbiakban: IP teszi. Jelen ajánlattétel célja, hogy azonnali 50%-os szabad
kriptoeszköz-elérés mellett hosszú távon törekedjen a teljes kriptoeszköz-állomány felszabadítására, az
általa üzemeltett www.vigiler.io platformon. Mindezt az UAB által működtetett Inlock platformmal azonos,
de továbbfejlesztett szolgáltatásokkal az Inlock platform mindazon ügyfeleinek, akik élnek jelen
ajánlattétellel és vállalják annak feltételeit.

Az IP az alábbi eszközökkel szándékozik maradéktalanul kárpótolni ügyfeleit:
- a vigiler.io platform bevételeinek visszaosztása azon ügyfelek részére, akik érintettek a bevételt

termelő ügyletben
- a vigiler.io platformon képződő tartalékalapból történő kártalanítás
- az Inlock platform esetleges és jövőbeli kártérítéséből történő arányos kártalanítás
- az Inlock platform többlet kriptoeszköz-állományából történő kártalanítás

Jelen nyilvános ajánlattétel feltételekhez kötött és  időben korlátozott. A feltételek nem teljesítése esetén
az IP-nek jogában áll elállni az ajánlattételtől. A határidők elmulasztása jogvesztő.

Az IP 2023 január 10. és 2023 április 20. közötti időszakban fogadja be az UAB ügyfeleinek igényeit.
Az ügyfélkövetelések átvállalása egyedileg történik; csoportos vagy jelen ajánlattételtől eltérő
feltételekkel történő migrációra nem nyújt lehetőséget az IP és nem is kíván ilyen egyedi szerződéseket
kötni.

1. A migráció megkezdésének feltételei

1.1 Az ügyfél elfogadja a Migráció Felhasználási Feltételeit,  a Vigiler platform Felhasználási Feltételeit
és a Személyes Adatkezelési Szabályzatot.
1.2 Az ügyfél hozzájárul, hogy kriptoeszközei mellett személyes adatai, illetve az ügyfél azonosítás
során rögzített információk is az IP kezelésébe kerülnek.
1.3 Az  IP migráció során újra elvégzi az ügyfelek azonosítását.
1.4 Az ügyfél legalább ezer US dollár értékben rendelkezik migrálható eszközökkel és kölcsönökkel

A migrációs opcióval élni kívánó ügyfelek kriptoeszközei átvezetésre kerülnek, melyek a migráció
befejezéséhez szükséges előfeltételek teljesüléséig ugyanazon korlátozások alatt állnak, mint jelenleg
az Inlock platformon.

Az Inlock platformon érvényben lévő korlátozások az alábbiak:
● Ki- és beutalások
● Kölcsönfelvétel
● Új ügyfelek regisztrációja
● Tokenmarket funkció
● Retail API funkció
● Pioneer és Welcome bónusz programok és az október 31-én meghirdetett deposit akció
● Badge jutalom kifizetése
● Kamatfizetés

A fentiek alól kivételt jelent a beutalás, mely funkció az ügyfél rendelkezésére áll a migráció
megkezdését követően. Az ügyfél kizárólag a következő eszközöket tarthatja az új platformon: BTC,
ETH, LTC, BNB, SOL, ADA, LINK, USDC, USDT, PAXG. Az IP a felsorolt  kriptoeszközökben tartott
egyenleget tekinti az ügyfélkövetelés tárgyának. A felsorolt kriptoeszközöket csak teljes egészében lehet
áthozni a vigiler.io platformra, részleges migrációra nincs lehetőség.

http://www.vigiler.io


2. A migráció befejezésének feltételei

2.1 Az ügyfél vállalja, hogy a migráció befejezéséhez a vigiler.io platformon tartott egyenlege USD
értékének legalább 50%-át USDC-ben tárolja. Amennyiben a migráció során átvezetett kriptoeszközök
esetében nem teljesül  ez a feltétel, akkor a szükséges arány akár a meglévő kriptoeszközei átváltásával
(swap), akár újabb beutalással is elérhető a vigiler.io platformon.
2.2 Nincs az ügyfélnek olyan futó kölcsöne, amelyet az Inlock platformról vezetett át.

A migráció befejezése automatikus folyamat a feltételek teljesülése esetén.

3. Inlock platformról migrált kölcsönök

Amennyiben az ügyfél olyan futó kölcsön ügylettel rendelkezik, amelyet az Inlock platformon nyitott meg,
akkor vagy le kell zárnia ezen ügyleteket a migráció megkezdését megelőzően az Inlock platformon,
vagy lehetősége van átvezetni a kölcsönöket a vigiler.io platformra, azonban ezek visszafizetéséig vagy
lezártáig a migráció nem fejeződik be. A kölcsönök futamideje és a fizetendő kamatláb változatlan
marad, az alábbi feltételekkel:

3.1 A vigiler.io platformon a kölcsönök kamata naponta kerül tőkésítésre. Ennek megfelelően az ügyfél
nem rendelkezik függő kamat tartozással.

3.2 Az új platformon a fedezet-likvidáció 93%-os LTV esetén történik meg, ennek megfelelően a migrált
kölcsönök fedezeti pontja kis mértékben emelkedik.

A migrációt követően az ügyfél kriptoeszköz egyenlege USD értékének 50%-a automatikusan zárolásra
kerül (továbbiakban kompenzációs egyenleg) a vigiler.io platformon, melyre kizárólag az ügyfél USDC
egyenlege használható. Az ügyfél további eszközei szabadon használhatók az IP által biztosított
vigiler.io platformon, annak szolgáltatásaira, vagy akár ki is utalhatóak az ügyfél rendelkezése szerint. .
Amennyiben az ügyfél  olyan kriptoeszközökkel rendelkezik az Inlock platformon, amely  nem támogatott
a vigiler.io platformon, akkor ezen kriptoeszközök az Inlock platformon maradnak és az ügyfél ott kezeli
őket .

4. Vigiler platform (vigiler.io)

A Vigiler platform célja, hogy az Inlock által megvalósított üzleti modellt továbbfejlesztve nyújtson magas
szintű szolgáltatásokat az Inlock platform ügyfeleinek. A Vigiler platform számos innovatív és új
szolgáltatással egészül ki.  A platform transzparens kriptoeszköz-nyilvántartást,  illetve szolgáltatási díj
rendszert valósít meg, amelynek legfőbb célja, hogy a platform bevételeinek legnagyobb része a
kompenzációs egyenleg csökkentésére kerüljön allokálásra, ezzel igyekezve  kárpótolni ügyfeleit az
Inlock platform káreseménye során elszenvedett károkért.

5. Migrációs folyamat időbeli lefutása

Az ajánlattal élni kívánó ügyfelek tudomásul veszik, hogy  a migráció teljesülése  akár több napot is
igénybe vehet, különösen  olyan esetekben, amikor  az ügyfél futó kölcsönökkel is rendelkezik. A
migrációt követően az ügyfél kriptoeszközei elérhetővé válnak a Vigiler platformon. Ezen kriptoeszközök
eléréséhez az ügyfél köteles a teljes ügyfél azonosítás ismételt elvégzésére, a jogszabályban
előírtaknak megfelelően.. Az ügyfélnek figyelembe kell vennie azt , hogy a migráció megkezdését
követően, annak lezárultáig, de maximum 7 munkanapig  nem fér hozzá  kriptoeszközeihez.

6. Platform díjak eloszlása

Az Inlock által felépített üzleti modell egy rendkívül jövedelmező modellre épült, mely különösen az un.
“bull market” időszakokban volt képes jelentős extra profitot termelni. Az Vigiler platform ugyanezen



üzleti modellt fejleszti tovább és egészíti ki újabb innovatív szolgáltatásokkal (pl. dualswap és
superposition). Az IP a következő két platform költségvisszaosztási modellt valósítja meg:

6.1 Amennyiben a platform díjat megtermelő ügyletben egy vagy több olyan ügyfél is érintett, akik
rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel, akkor a platform díj 20%-a kerül allokálása a működési
költségekre; a 10%-a a tartalékalap feltöltésére; további 10% kompenzációs hozamként kerül
elkülönítésre és a fennmaradó 60%-ot pedig azon ügyfél vagy ügyfelek kapják meg, akik az adott
ügyletben érintettek.

6.2 Amennyiben a platform díjat megtermelő ügyletben csak olyan ügyfél vagy ügyfelek érintettek, aki(k)
nem rendelkeznek kompenzációs egyenleggel, akkor a platform díj 20%-a kerül allokálásra a
működési költségekre, 20%-a kerül allokálásra az új fejlesztésekre, 60% pedig a tartalékalapba.

Tehát a platform költségvisszaosztási (platform fee rebate) rendszer elsődlegesen azon ügyfelek
kártalanítását szolgálják, akik ténylegesen is használják az Vigiler platform szolgáltatásait, ezáltal a
legnagyobb részben járulnak hozzá  a platform működéséhez.

Amennyiben egy ügyletben több ügyfél is érintett (pl. superposition vagy collateral position) és az
ügyfelek közül több is rendelkezik még kompenzációs egyenleggel, akkor a platformbevétel rájuk eső
részéből annak arányában részesülnek, amilyen arányban kivették részüket a konkrét ügyletből.

7. Vigiler Platformban képzett tartalékalapból történő kártalanítás:

A tartalékalap célja, hogy minimalizálja a Vigiler platformon lévő  kriptoeszközökhöz kapcsolódó
kockázatokat. A Inlock platform több éves szakmai gyakorlata alapján ehhez a teljes kezelt AUM ( Asset
Under Management - teljes ügyfélvagyon) 10%-ának megfelelő összeget kell tartani a tartalékalapban.
Az IP vállalja, hogy három  havonta felülvizsgálja a tartalékalap egyenlegét és amennyiben abban a
platform AUM-jének 10%-át meghaladó kriptoeszköz-állomány van nyilvántartva a tartalékalapban,
akkor a többletet a fennálló kompenzációs egyenlegek arányában szétosztja a még nyilvántartott kárral
rendelkező ügyfelek között.

8. Inlock kártérítésből történő kártalanítás

Az UAB vállalja, hogy amennyiben részlegesen vagy teljesen megtérül a platform által elszenvedett kár,
akkor a migrációs opciót vállaló ügyfél kriptoeszköz-állományának arányában a kártérítés ellenértékét
átadja az IP-nek. Az IP ezt az összeget egyéb díj vagy költség levonása nélkül az adott ügyfél
kompenzációs egyenlegének feloldására használja. Amennyiben a kapott kártérítés értéke
meghaladja az összes ügyfél felé fennálló kompenzációs egyenleg összegét, a többlet teljes egészében
a tartalékalapba kerül átvezetésre.

9. Az Inlock többlet eszközállományából történő kártalanítás

Az UAB vállalja, hogy amennyiben sikerül minden ügyfele felé fennálló tartozását teljesítenie és a
folyamat eredményeként többlet eszközállomány marad a tulajdonában, akkor ezen eszközállományokat
maradéktalanul, egyéb díj vagy költség felszámolása nélkül átadja az IP-nek abból a célból, hogy
ügyfelei kompenzációs egyenlegét mérsékelje arányosan. Amennyiben a többlet eszközállomány
meghaladja az összes ügyfél felé fennálló kompenzációs egyenleg összegét, akkor a többlet teljes
egészében a tartalékalapba kerül átvezetésre.

10. Kompenzációs hozam (Compensational yield)

A kompenzációs egyenlegre ügyfeleink hozamjóváírásra jogosultak, melynek forrása a kompenzációs
hozam. Ez a Vigiler platform bevételeinek 10%-a azon ügyletek esetén, melyet olyan ügyfél
kezdeményezett, akinek van még kompenzációs egyenlege. A kompenzációs hozam a kompenzációs
egyenlegen felül értelmezendő (tehát jóváírása nem csökkenti a kompenzációs hozamot), mely minden



negyedéves záráskor (naptári negyedév utolsó napja) kerül kifizetésre. A hozam jóváírásra azon
ügyfelek jogosultak, akik még rendelkeznek kompenzációs egyenleggel. A hozam annak arányában
kerül szétosztásra, amilyen arányban rendelkeznek ügyfeleink kompenzációs egyenleggel.



- Technikai melléklet: Szolgáltatások -

A Vigiler platform a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek:

Wallet: Letéti tárca szolgáltatás; az ügyfelek szabadon tudnak beutalni eszközöket és onnan
kiutalásokat tudnak indítani. A Vigiler platform arra törekszik, hogy a Walletben tárolt eszközök USD
értékének 80%-át cold walleten tárolja, ezt meghaladó arány nem kerülhet harmadik fél részére
allokálásra. A kezdeti 80%-os vállalás folyamatosan csökkentésre kerül a “tartalékalap” növekedésével.
Cél, hogy 2-3 éves távlatban a letéti tárcákon tárolt eszközök 100%-a cold walletben legyen tárolva. A
letéti tárcákon a következő eszközök tárolhatók: BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, ADA, LINK, USDC, USDT,
PAXG.

Wallet:Swap: A platform korlátozott lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek swap funkción keresztül
átváltsák  eszközeiket az aktuális piaci árfolyamok tekintetében.

Wallet:Internal Transfer: A letéti tárcákon tárolt eszközök elküldhetők a  platformon belül, más
felhasználónak email cím, vagy alias segítségével.

Savings Pool: Az ügyfelek elhelyezhetik a Letéti tárcájukon lévő eszközeiket vagy azok egy részét a
Savings Poolban. A Savings Pool lényege, hogy folyamatosan elérhető likviditást biztosítson a platform
további szolgáltatásaihoz. A Savings Poolban tárolt eszközök után a rendszer kamatot fizethet az
allokációk arányában. Allokáció: annak arányában mutatja, hogy az adott coinból vagy tokenből
mekkora likviditás van aktívan használva az egyéb szolgáltatásokban. Minél magasabb az allokációs
arány annál magasabb kamatot kap az ügyfél a poolban elhelyezett eszköze után. A platform
korlátozhatja a poolban elhelyezhető új eszközöket, amennyiben az adott coinhoz vagy tokenhez tartozó
pool allokációja tartósan alacsony. Ügyfelek bármikor kezdeményezhetnek eszközkivonást a Savings
Poolból, de ez csak abban az esetben kerül végrehajtásra , ha az adott coinból vagy tokenből
rendelkezésre áll a kívánt mennyiség allokálatlan formában. A platform un. “provisioned interest rate”
elvet alkalmaz, melynek értelmében minden nap kamatot fizet, mely kamatfizetés fedezetét a megelőző
100 napon megtermelt kamatbevételek biztosítják. Maximális allokáció mellett akár éves 80%-os kamat
is elérhető.

Borrow: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt eszközeiket fedezetként felhasználva kölcsönt vehetnek
fel, bármely, a platformon tárolható eszközben. A kölcsönként felvett eszközöket ezt követően szabadon
tudják használni a platform szolgáltatásaira, illetve akár ki is tudják azt utalni, vagy eladni, ezzel
egyszerű short pozíciót nyitni.

Collateral Option: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt eszközöket fedezeti opciókba tudják allokálni,
aminek segítségével akár 4.3%-kal a piaci ár alatt tudnak vásárolni kriptoeszközöket. A tranzakció
abban az esetben teljesül, ha a Kölcsön termékhez kapcsolódóan likvidációs esemény történik. A
fedezeti opció elsődleges forrásként szolgál a fedezet-likvidációnak.

Dualswap: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt kriptoeszközeikkel Dualswap műveleteket
kezdeményezhetnek. Ezek olyan pozíciók, amelyeken  1.1-től tízszeres tőkeáttétellel nyithatnak long
vagy short pozíciókat.

A pozíciókat nem csak a platform által támogatott tíz kriptoeszközre lehet megnyitni, hanem több száz
olyan coinra és tokenre is melyek elérhetők a legnépszerűbb tőzsdéken. A platform vállalja, hogy a nagy
népszerűségnek örvendő és a nagyobb tőzsdéken elérhető kriptoeszközökkel szemben is lehetővé teszi
a Dualswap használatát a listázásokat követően szinte azonnal. A platform fenntartja a jogot, hogy
bizonyos kriptoeszközökkel szemben csak ‘long’ pozíciót lehessen nyitni. Illetve korlátozhatja a
tőkeáttétel mértékét abban az esetben, ha az ügyfél olyan joghatóságban rezidens , ahol korlátozott a
tőkeáttételes ügyletek használata.



Dualswap long pozíciókat USDC és USDT eszközökből (stablecoin) lehet nyitni és a pozíciók
lezárásakor USDC-ben vagy USDT-ben történik meg az eredményelszámolás. Dualswap short
pozíciókat a platformon elérhető összes kriptoeszközzel lehet nyitni USDC vagy USDT eszközökkel
szemben. A dualswap párok elérhetősége függ a tőzsdei partnereknél elérhető spot kereskedési
pároktól. A Dualswap stoploss és takeprofit opciókkal kiegészülve teszi lehetővé a hatékony
kockázatkezelést. A Dualswap tőke áttételéhez az kriptoeszköz forrását a Savings Pool biztosítja.
Dualswap opció csak abban az esetben nyitható, ha az adott token Savings Pooljában rendelkezésre áll
elégséges fedezet az ügylet megnyitásához. A tőkeáttételhez allokált kriptoeszközök után óránként kell
megfizetni az adott Savings Pool bázis kamatát.

Superposition: Ügyfeleink lehetőséget kapnak, hogy folyamatosan profitálhassanak a kriptoeszközökre
jellemző volatilitásból, miközben kontrolljuk alatt tudják tartani a kapcsolódó kockázatokat. A
Superposition létrehozásakor az ügyfélnek ki kell választania, hogy milyen kriptoeszközzel szemben
kívánja megnyitni a pozíciót, illetve, hogy rövid távon vagy hosszú távon kívánja fenntartani a pozíciót. A
rövid távú pozíciók néhány héttől átlagosan egy hónapig termelhetnek rendkívül magas hozamot,
azonban hosszú távon passzív pozícióvá válhatnak, ha a kiválasztott kriptoeszköz árfolyama
szignifikánsan (20%-ot meghaladóan) változik bármelyik irányba. A hosszú távú pozíciók várható
hozama elmarad a rövidtávútól, de lényegesen nagyobb tolerancia szinttel rendelkezik az árfolyam
elmozdulásra, így akár egy 50%-on belüli árfolyam elmozdulás mellett is képes folyamatosan nyereséget
termelni a volatilitásból.

A pozíciókat nem csak a platform által támogatott tíz kriptoeszközzel szemben lehet megnyitni, hanem
több száz olyan coinra és tokenre is melyek elérhetők a legnépszerűbb tőzsdéken. A platform vállalja,
hogy a nagy népszerűségnek örvendő és a nagyobb tőzsdéken elérhető eszközökkel szemben is
lehetővé teszi a Superposition használatát a listázásokat követően szinte azonnal.

A Superposition egy magas kockázatú, de rendkívül magas hozamot ígérő termék, amelyhez
kapcsolódó  kockázatok kezelésére a platform számot eszközt nyújt: árfolyam alapú stoploss és
takeprofit, PnL (Profit and Loss) alapú stoploss és takeprofit.

A Superposition termék számos innovatív fejlesztéssel egészül ki, ezek közül a legkiemelkedőbb: azon
ügyfeleink, akik ugyanazon coinokkal vagy tokenekkel szemben nyitnak Superpositiont egy relatív szűk
(+/-10%) árfolyamsávon belül jelentősen nagyobb nyereséget tudnak elérni azáltal, hogy az ilyen
allokációk egymást erősítik annak érdekében, hogy az ügyfelek közösen még hatékonyabban tudják
kihasználni a volatilitásban rejlő profitabilitást.



- Technikai melléklet: Kölcsön és Savings Pool kamatok -

A platform egy automatikus kamatszint megállapítás és korrekciós modellt alkalmaz. Ennek célja, hogy
kiszámítható és kedvező körülmények között lehessen igénybe venni a platform szolgáltatásait.

Az ábra értelmezése:
- base borrow rate: a fekete vékony vonal mutatja meg, hogy az összes rövid távon változó

kamatozású allokáció (pl dualswap) esetén milyen kamaton férhet hozzá a likviditás forráshoz az
ügyfél. A kamatok elszámolása óránként történik, minden órában a pillanatnyi allokációs arány
alapján.

- fixed borrow rate: A kék lépcsős vonal jelzi a hosszú távú (10 naptól 360 napig) kölcsönök
kamatát. A kamat a futamidő alatt nem változik, kivéve, ha az ügyfél igénybe veszi az “instant
credit line” opciót. Hosszú távú kölcsön kamata a következő értékeket veheti fel: 5.2%, 11.1%,
20.7%, 35.7%, 58.3%, 90.6% és 100%

- savings rate: Az ábra azt mutatja, hogy a Savings Poolba likviditást biztosítók milyen éves
kamatnak megfelelően kapnak hozamot az allokációjuk után. A kamatok nap végén kerülnek
jóváírásra az adott napon termelt kamatbevételek alapján.

Részletszabályok:
- amennyiben adott coin vagy token esetén a Savings rate nem éri el legalább a 0.1%-ot, akkor

adott napon arra a coinra nem kerül kamatfizetés
- amennyiben adott coin vagy token esetén az Allocation (%) nem éri el a 10%, akkor az adott

poolba nem helyezhető el újabb kriptoeszköz
- A rendkívül ingadozó napi kamat kifizetések elkerülésére a platform törekszik arra, hogy

arányosan ossza el a kamatfizetést a következő 100 napra. A gyakorlati alkalmazás során a
platform fenntartja a jogot arra, hogy az elosztás időtartamát finomhangolja az optimális működés
fenntartása érdekében.



- Technikai melléklet: Szolgáltatási Díjak és azok visszaosztása -

A Wallet, Savings Pool és Collateral Option termékek használata ingyenes.  Ideértve a beutalás és a
belső átvezetés szolgáltatásokat is. A Wallet termék esetén a kiutalásoknak díja van függően az adott
hálózat tranzakciós díjaitól. A platform lehetőséget ad arra, hogy a kriptoeszközöket több alternatív
hálózaton is ki lehessen utalni, melyek egy része akár díjmentesen is igénybe vehető.

Swap költségek: A platform 0.3% és 0.8% szolgáltatási díj mellett  nyújtja  a swap funkciót, mely fedezi
az összes járulékos költséget. A konkrét swap szolgáltatási díj az egyes coin/token párok esetén eltér.
Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek kompenzációs egyenleggel, a platform díjakból 60%-os
díjvisszatérítésre jogosultak a platform díj visszaosztásnak köszönhetően, ennek értelmében akár a
0.12%-ot is elérheti a legnépszerűbb párokon a swap ügylet költsége.

Kölcsön ajánlat, folyósítás, részleges vagy teljes törlesztés és a fedezet bővítés ingyenes.

Kölcsön végtörlesztése fedezeti eszközből: a fedezet mennyiségének 1%-a.

Kölcsön likvidálása fedezeti pont elérésénél, vagy végtörlesztési határidő elmulasztásáért: a fedezet
értékének  7%-a.

Dualswap position nyitása és zárása ingyenes , de a pozíció fenntartása során az ügyfélnek meg kell
fizetnie az aktuális base borrow rate-et óránként.

Superposition: A termék használatba vétele, és  lezárása ingyenes , illetve a pozíció lezárásakor
termelt árfolyamnyereség is 100%-ban az ügyfelet illeti meg. Pozíció fenntartása során tovább
megtermelt volatilitási nyereségen a ügyfél és a platform 80%:20% arányban osztozik meg, ahol a
nyereség 20%-a a platformot illeti meg platform díj formájában, azonban ezen díj is tárgyát képezi a
kompenzációs egyenlegből történő díj visszatérítésnek!

Collateral Option nyitása, és lezárása ingyenes

Szolgáltatási díjak (platform díjak) visszaosztása:

Amennyiben egy adott szolgáltatást olyan ügyfél vagy ügyfelek vesz(nek) igénybe, akik rendelkeznek
még kompenzációs egyenleggel az Inlockot ért káresetből, akkor a szolgáltatási díj 60%-a az érintett
ügyfélnek vagy ügyfeleknek kerül jóváírásra a kompenzációs egyenlegük felszabadítása formájában.
Ennek részletszabályai az egyes termékek kapcsán:

A Swap ügyletet használó ügyfeleink, a platform díj 60%-ára jogosultak a kompenzációs egyenlegük
terhére díj visszatérítés formájában.

Collateral Option teljesülése esetén a fedezetelvonás 60%-ára is jogosultak az elégséges
kompenzációs  egyenleggel még rendelkező ügyfelek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett
ügyfélkör:

- fedezetből történő végtörlesztés esetén ~0.6%-kal a piaci ár alatt tud kriptoeszközt vásárolni;
- fedezet likvidálása esetén: ~4.2%-kal a piaci ár alatt tud kriptoeszközt vásárolni.

FONTOS: az opció spot piaci áron teljesül, de az ügyfél jogosult a fedezetelvonás 60 százalékára a
kompenzációs egyenlege terhére.

Savings Pool kamatfelár: A Kölcsön és Savings kamatok mellékletben található ábra alapján jól
látható, hogy a platform mekkora mértékben tesz szert platform bevételre a kamatfelár kapcsán. Ez az
allokáció mértékétől, illetve a kapcsolódó terméktől (változó vagy fix kamatozású termék) függően 1% és
30% közötti platform díjat jelent. Ezen díj is részét képezi a kompenzációs egyenleg csökkentésének,
a következő módon:



- A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfél jogosult kompenzáció formájában
akitől a kamat származik. Ennek eredményeként a kölcsönt igénybe vevő ügyfél akár 10-15%-kal
is tudja mérsékelni a ténylegesen fizetendő kölcsön kamatokat.

- A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfelek jogosultak a Savings Pool
allokációja arányában, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel

Számolási segédlet:
● Savings referencia kamat: rate% = 1.0997**(0.45 * allocation%) - 1.047. Ha az eredmény < 0.1,

akkor rate% = 0
● Bázis kölcsön kamat referencia: loan% = 1.5 * (1.0967**(0.457 * allocation%) - 1.047.
● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) nagyobb vagy egyenlő a savings

referencia évesített kamatánál, akkor a kamat 100%-a a kamatként kerül kifizetésre, tehát ebben
az esetben nem keletkezik platform díj.

● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) alacsonyabb a savings referencia
évesített kamatánál, akkor a savings referencia kamatnak megfelelő mennyiség kerül
elszámolásra Savings Pool kamatként és a fennmaradó rész pedig platformdíjként. A
platformdíjból a fentebb bemutatott arányban részesülnek díj visszatérítés formájában a
kamatfizető és a Savings Poolba forrást biztosító ügyfelek

Superposition: A termék használata esetén keletkező volatilitási nyereség 80%-a az ügyfelet illeti meg,
a fennmaradó rész pedig platform díj, amelyből az ügyfél díj visszatérítésre jogosult amennyiben
rendelkezik még kompenzációs egyenleggel. Ha a volatilitási nyereség egy un. “multi-cross” eseményből
keletkezik, akkor a platform díj annak arányában oszlik meg az érintett ügyfelek között, amekkora
mértékben rendelkeznek az ügyletben érintett superpositionnel. Konkrét példa: Ha “A” ügyfél 10k
USDC superpozíciót tart fenn BTC-vel és egy multi-cross ügylettel sikerül közösen lefölözniük a
volatilitást egy “B” ügyféllel közösen aki 40k USDC superpozíciót tart fenn BTC-vel szemben, és
mindkét ügyfél rendelkezik még kompenzációs egyenleggel, a platform díj 60%-ának 20%-át kapja az A
ügyfél, a 80%-át pedig a B ügyfél.


