


“Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to 

wiarygodna cyfrowa gotówka, czyli metoda w której w Internecie, 

będzie można przekazać fundusze z puntu A do B, w sytuacji gdzie 

A nie zna B, ani B nie zna A – podobnie jak z banknotem 

papierowym, który każdy może ode mnie wziąć nie wiedząc kim 

jestem.”  

Milton Friedman, 1999 

 

Milton Friedman ma rację – przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania 
o ID jest możliwe – przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę 

(1) proste (2) wszechstronne (3) tanie (4) natychmiastowe (5) otwarte 





O co chodzi? 

 Pan Kowalski panu Nowakowi chce dać 

pieniądze 

 Każdy ma urządzenie z aplikacją 

 Żaden nie ma Internetu 

Dlaczego to 

działa? 

 Telefony łączą się bezpośrednio ze sobą 

 Nie ma żadnych pośredników 

sprawdzających cyfrową gotówkę 

 Transakcja jest taka sama jak z banknotami 

 Jest całkowicie bezpieczne 

Billon, jak zwyczajna gotówka, działa również bez Internetu 



Na początku potrzebne są pieniądze papierowe na koncie ROR lub w 
kieszeni aby kupić cyfrowe, potem  można nimi robić dowolne transakcje, 
a potem można je zamienić znów na tradycyjne papierowe pieniądze 

Zintegrowane konto 

bankowe 

Wysłanie 

pieniędzy do 

aplikacji 

Prośba do kolegi o 

Billon 

Skąd są cyfrowe 

pieniądze? 
Jak się je wydaje? 

Jak zamienić cyfrowe 

pieniądze w papierowe? 

Po wybraniu koszyka 

natychmiastowa płatność 

(desktop, telefon, tablet) 

Natychmiastowe przelanie do 

drugiej osoby 

Natychmiastowa płatność przy 

kasie w sklepie fizycznym (na 

kasę jeśli komputer, lub na telefon 

sprzedawcy) 

Wypłata w 

bankomacie 

Przelew na 

tradycyjne 

konto 

Wypłata przez 

osobę 

W sklepie partnerskim: 

zamiana gotówki na e-

gotówkę 

W sklepie partnerskim: 

zamiana e-gotówki na 

papierową gotówkę 

Tradycyjny przelew na 

konto „zasilenie”  



Billon dostarcza technologię umożliwiającą bezpośrednie połączenie 
sprzedawców oraz klientów 

 Media i social media 

 E-commerce 

 Sklepy offline i mobilne (mPOS) 

 Użytkownicy (P2P) 

 Telekomy 

 Duże sieci handlowe  

Użytkownicy (konsumenci) Sprzedawcy 

+ 

PC/Mac 

Tablet 

Smartfon 

 Użytkownik ściąga aplikacje, 

doładowuje pieniądze lub 

integruje konto z kontem 

bankowym i jest gotów do 

zakupów w realu i sieci 

 Sam ustala PIN’y, hasła i limity 

 Cały proces zakupów to 1 klik 

 Billon to cyfrowy pieniądz 

 Początkowo cyfrowy pieniądz 

będą wydawały 2-3 Banki w 

Polsce 

 Transakcja może być nawet na 

0,001 PLN 

 Banki nie uczestniczą w 

transakcji 

 Sprzedawca może ściągnąć 

aplikację lub zainstalować na 

serwerze 

 Sprzedawca może sprzedawać 

automatycznie 

 Sprzedawca nie płaci opłat za 

transakcję 



 
Transakcje cyfrowym pieniądzem są bezpieczne, bez pośredników i 
bezkosztowe 

Bezpośrednio i bez prowizji 

BANK BANK 

-% -% -% -% -% 

Gotówka & cyfrowa gotówka 

Billon 

Inni 

 100PLN 

 100PLN 

 100PLN 

 100PLN  

- 5 razy % 

Organizacja 
pośrednicząca 



Billon to cyfrowa gotówka oferująca znacząco więcej niż tylko płatności 

Jak to działa: 

 W aplikacji są pliki 

 Pliki to banknoty w złotówkach 

 Wystarczy jeden klik, żeby zapłacić 

Nasze rozwiązanie łączy zalety wielu 

innych:  

 Gotówka: technologia bez opłat, bo 

bez pośredników i wygodnie 

 Banki: zaufanie i gwarancja 

 Karty: prepaid & debet & kredyt 

 SMS i e-mail: prostota i łatwość 

Billon to nie tylko płatności, to również: 

 Nowe rozwiązanie do zdalnych zakupów 

 Nowy biznes finansowy dla podmiotów nie 

finansowych 

 Relacja finansowa oraz benefity z własności relacji 

Sklep - Klient 

 Nowe narzędzie marketingu efektywnościowego 

 Łatwe i proste wdrożenie i rozwój nowych funkcji 

 Możliwa integracja z wszelkimi systemami IT i 

aplikacjami (API) 

 Prosty cennik 

 Otwarty a nie zamknięty ekosystem, który nie jest 

ograniczony technologią, a jedynie pomysłami 

twórców i biznesów 

 Zawsze to samo doświadczenie w procesie 

płatności – 1 klik niezależnie od urządzenia czy 

platformy czy sklepu fizycznego czy zdalnego 

Billon to aplikacja na dowolne 
urządzenie… … mająca więcej niż tylko płatności 



Billon to płacenia gotówką, ale cyfrową  

Co to jest? 

Jak szybko 

działa? 

Ilu jest 

pośredników? 

Ile to kosztuje? 

Dla kogo to 

jest? 

Dlaczego to 

działa? 

 Billon to cyfrowa gotówka = taki sam pieniądz jak ten w portfelu, ale zamiast zapisu 

na papierze jest to zapis w postaci pliku elektronicznego 

 Natychmiast = tak jak gotówka papierowa – przekazanie pliku komputerowego jest 

natychmiast z dowolnego urządzenia kupującego na dowolne urządzenie sprzedawcy 

 Nie ma pośredników = tak jak gotówka papierowa – transakcja jest pomiędzy 

płacącym a odbiorcą pieniędzy, bez udziału pośredników, dlatego działa również gdy 

nie ma Internetu 

 Nic nie kosztuje = tak jak gotówka papierowa – nie ma opłat od transakcji. Przy 

zamianie cyfrowej gotówki na papierową jest mała prowizja, podobnie jak w kantorze. 

 Dla każdego = tak jak gotówka papierowa – nie potrzeba terminali, specjalnych 

urządzeń. Wystarczy komputer, tablet, smartfon, kasa w sklepie, czy strona 

internetowa by przyjmować i płacić cyfrową gotówką. Natychmiast po zainstalowaniu 

aplikacji. 

 „Moje pieniądze to moja sprawa” bo działa  jak gotówka papierowa – to użytkownik w 

pełni kontroluje swoje sprawy finansowe 

 Pieniądze się liczą = tak jak gotówka papierowa – to użytkownik decyduje, czy i kiedy 

chce zamienić pieniądze cyfrowe na papierowe i zapłacić prowizję – ale nie musi, bo 

może je wydać np. na doładowanie telefonu 

Czy to jest 

bezpieczne? 

 Bezpieczne = zabezpieczony plik, zabezpieczona transakcja, zabezpieczone 

informacje finansowe. Technologicznie: krzywe eliptyczne na forward secure – 

zaawansowana kryptologia eliminująca koszty  




