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Praegu maailmas aset leidvaid sündmusi vaadates võib 
julgelt öelda, et maailm muutub. Keskpangad püüavad 
kõikjal iga hinna eest ohjes hoida tohutut inflatsiooni, mis 
on tekkinud aastatepikkuse mõtlematu finantskäitumise 
ja usaldusraha pideva devalveerimise tagajärjel. 

Tegelikult kaotab usaldusraha iga päevaga väärtust, 
samal ajal kui selle ringlust hakatakse eeldatavasti 
järjest enam piirama. 

Lõpuks lakkab füüsilise raha kasutamine täielikult. 

Paljud inimesed arvavad, et füüsiline raha asendub 
järk-järgult digitaalse rahaga, kuna veebipoodidest 
ostmine muutub eelistatud ostlemisviisiks. 

HEA KASUTAJA!



Usume, et 2021. aastal lõpetavad mõned kauplused 
juba füüsilise raha vastuvõtmine. Selle tagajärjel jäävad 

need, kelle käsutuses pole muid maksevahendeid, 
ilma võimalusest osta oma perele vajalikke 

kaupu ja teenuseid.    

Suurem osa maailmast on hakanud lõpuks taipama, et 
meie teenitud raha ei ole enam turvaliselt hoitud. Mõte 

sellest, et homme ärgates võib meie pangakonto olla 
mingi eksituse tõttu blokeeritud või et meie hoolikalt 

kogutud säästude väärtus on oluliselt langenud, on igal 
juhul üsnagi kainestav. 

Ent esialgu, kuni asjad jäävad nii nagu praegu, ei ole 
mõistetavatel põhjustel võimalik füüsilise raha 

kasutamisest täielikult loobuda, sest teatud arvete 
tasumiseks on endiselt vaja mingis vormis usaldusraha. 



Paljude inimeste jaoks on vastus ühtaegu lihtne ja murranguline: 
KONVERTEERIDA OMA VARA osaliselt või täielikult KRÜPTORAHAKS! 

Seejärel saad vajaduse tekkides konverteerida soovitud summa 
probleemideta just sellesse valuutasse, mida parajasti vaja. 

Muidugi mõnele võib see idee tunduda väheveenev või lausa pöörane.
 
Samas tasub meenutada, et 2020. aasta jaanuaris/veebruaris oli
näiteks ühe Bitcoini (BTC) mündi väärtus 7000 ja 8000 euro vahel, 
aga nüüd on see üle 30 000 euro ja tõus jätkub. See tähendab, et 
kui oleksid konverteerinud oma eurod või usaldusraha aasta alguses 
bitcoinideks, oleks su kapital kasvanud vähemalt 500%. Veel võib 
mainida Ethereumi (ETH), mille väärtus ja kasutatavus on viimase 
12 kuu jooksul samuti järsult tõusnud. 

MIS ON SIIS
LAHENDUS?



Ent järjest enam ettevõtteid üle maailma on hakanud 
uue finantsmaastikuga kohanema. 

Vara hoidmine krüptorahas pole enam mingi salanipp, 
vaid praktiliselt juba möödapääsmatu vajadus.  

Mida rohkem kasvab tarbijate usaldus plokiahela ja krüptovaluutade 
vastu, seda enam tekib töötajaid, ettevõtjaid, konsultante, juriste, arste, 
veebi- ja tavakauplusi, kes soovivad saada makseid krüptorahas, sest 
nad on üleminekut krüptorahale juba praktikas kogenud. 

Lõppkokkuvõttes on sinu enda otsustada, kas konverteerida oma raskelt 
teenitud raha krüptovaluutaks. 

Meie oleme igal juhul kindlalt veendunud, et see on hetkel parim võimalus 
säilitada kontroll oma vara üle ning lisaks tagada selle väärtuse säilimine ja 
edasine kasv. 

Esialgu võid konverteerida ainult osa oma varast, aga isegi kui paned sisse 
kõik, saad kindel olla, et kui sul peaks mistahes põhjusel tekkima vajadus 
usaldusraha järele, saad konverteerida soovitud summa krüptovaluutat 
eurodeks ning võtta selle välja vastavalt meie lihtsale üksikasjalikule juhendile.



OLETAME NÄITEKS,
et sinu      töötasu on 2000 eurot kuus      ning sa otsustasid konverteerida selle alates 2020.

BITCOINIDEKS VÕI
aasta jaanuarist ETHEREUMI

RAHAKS.

Kui sa hoiaksid oma töötasu krüptorahas ja konverteeriksid seda eurodesse ainult vastavalt 
vajadusele, siis märkaksid iga kuu (või lausa iga päev), et sinu palgakonto saldo on kasvanud. 
Sealjuures pole sul vaja ühtegi münti osta või müüa.



Mida enam inimesi krüptoraha turvalisust ja paindlikkust
mõistma õpib, seda rohkem selle väärtus kasvab.

Erinevalt varasemast ei peeta krüptoraha enam mingiks spekulatiivseks 
keelatud viljaks. 

Paljud suurettevõtted on juba konverteerinud oma varast suuri summasid 
krüptorahaks ning seda mitte üksnes kindluse tagamiseks, vaid ka 
teenimisvõimaluste suurendamiseks. 



NÄITEKS
Fidelity Insurance Corp ja Grayscale Investments
kuuluvad nende ettevõtete esikümnesse, kes on ise 
konverteerinud või soovitanud oma aktsionäridel konverteerida 
osa oma varast krüptorahaks ning teinud seda ainuüksi 2020.

     aastal suurusjärgus 6 mld dollarit. 

Fidelity Corpi varaportfelli väärtus on 3,3 triljonit 
dollarit, mis tähendab, et kui kõigest 5% nende 
investoritest läheks üle bitcoinile,

          suurendaks see bitcoini kapitali
    165 MILJARDI DOLLARI VÕRRA.



Tänapäeval ei ole krüptorahale üleminek aruka ärimehe 
või -naise jaoks enam niivõrd risk kui pigem kohustus. 

Eriti kui võtta arvesse, kuidas dollarite ja muude usaldusvääringute 
hoolimatu trükkimine on maailma rahaturge räsinud. 

On aeg ennast harida ja krüptoraha eelised endale 
edaspidiseks selgeks teha. 

Iga hetk, mil sa tõrgud vähemalt osa oma 
varast krüptovaluutaks konverteerimaks, on 
käest lastud võimalus oma rahalise 
turvalisuse suurendamiseks. 

ÄRA RAISKA 
ROHKEM AEGA!



Need, kes soovivad põhjalikumalt 
krüptomaailma süveneda, võiksid tutvuda 
saidiga Trastra või crypto.com, kus pakutakse 
krüptoraha arvelduskonto avamiseks 
täiendavaid võimalusi, mis muudavad 
ülemineku veel lihtsamaks. 

Meie ülesanne on võtta oma rahaasjad 
edaspidiseks ise enda kontrolli alla. 

Kui soovime jätkuvalt toime tulla, peame 
kaitsma oma vara, elatusvahendeid ja 
iseennast. 

Kuigi ka krüptorahasse investeerimisega 
kaasneb risk nagu alati investeerimise 
puhul, siis me usume, et see on parim 
võimalus, kuidas suurendada oma 
kapitali, hallata oma vara ning tagada 
samal ajal püsiv sissetulek enda ja 
oma pere ülalpidamiseks 2021. 
aastal ja edaspidi.



REGISTREERUMINE – KLIENDITUVASTUS – KAHEASTMELINE AUTENTIMINE – 
SISSEMAKSE – KAUPLEMINE – VÄLJAVÕTMINE

Järgnev samm-sammuline juhend on koostatud abimaterjalina, et lihtsustada konto registreerimist 
ja krüptoraha valdkonnas orienteerumist kolme (3) suurema vahetuskeskkonna puhul. Soovitame 
tungivalt registreeruda neist vähemalt ühe (1) kasutajaks, et saada alternatiivne võimalus oma vara 
haldamiseks.

Virtuaalraha kasutamisega tutvust tehes tuleks meeles pidada allpool esitatud esmaseid soovitusi, 
mis kehtivad kõikide vahetuskeskkondade kohta.

Kõik vahetuskeskkonnad toimivad järgmise skeemi alusel: 

kasuta registreerumisel alati oma nime, 
mis on kantud isikutunnistusele (pass või ID-kaart).

kasuta alati seda aadressi, mille kohta sul on võimalik esitada aadressitõend. 
Sisesta aadress täpselt sellisel kujul, nagu see on märgitud aadressitõendile.

REGISTREERUMINE 

KLIENDITUVASTUS 

1

2



hoia oma varukoodi alati kindlas kohas koos paroolidega. Varukoodi ei tohi MINGIL 
JUHUL kaotada. MITTE MINGIL JUHUL! Kasuta oma krüptokonto kaitsmiseks 
kaheastmelist autentimist nii sissemaksete kui ka väljavõtmiste puhul. Telefoni 
kaotamise korral võta platvormi klienditeenindusega ühendust esimesel võimalusel.

kasuta kontot, mis on avatud krüptorahasse hästi suhtuvas pangas. Veendu, et sinu 
pank lubab ülekandeid krüptoraha platvormile. Sinu pangakonto omaniku nimi peab 
kattuma platvormil registreeritud nimega.

soovi korral saad tehingukorralduse alati tühistada. Kuni tehingukorraldust pole veel 
täidetud, on sul õigus see tühistada ja raha tagasi saada.

Usaldusraha: veendu, et sinu pank võtab vastu krüptoraha 
platvormilt laekuvaid ülekandeid.

Krüptoraha: enne tehingu kinnitamist kontrolli alati saaja aadressi. 
Ainult sina vastutad aadressi õigesti sisestamise eest.

KAHEASTMELINE 
AUTENTIMINE 

SISSEMAKSE

KAUPLEMINE

VÄLJAVÕTMINE

3

4

5

6

Kahtluse korral külasta kauplemisplatvormi KKK jaotist, 
et saada tehingu kohta rohkem teavet.

Head orienteerumist!



Binance on praegu maailmas selgelt kõige populaarsem kauplemiskeskkond. Konto 
tõrgeteta toimimise tagamiseks ja võimalike probleemide vältimiseks soovitame sul 

siiski tähelepanelikult läbi lugeda kogu teabe, mis kuvatakse registreerimise, 
kaheastmelise autentimise seadistamise ning sissemakse/väljavõtmise ajal.



REGISTREERUMINE

01
Mine saidile https://www.binance.com
ja vali SIGN UP (REGISTREERU) meili või 
mobiiltelefoniga (meil on parem). Seejärel 
sisesta meilile saadetud kinnituskood.



Päras seda pead 
alustamiseks valima ühe variandi02



FIAT DEPOSIT
(USALDUSRAHA SISSEMAKSE):
kõigepealt pead kinnitama oma 
isikusamasust (pass + aadressitõend);

CRYPTO DEPOSIT
(KRÜPTORAHA SISSEMAKSE, 
NÄITEKS PLATVORMILT BITTREX):
krüptoraha sissemakse saad teha kohe;    



KLIENDITUVASTUS
Ava oma profiili lehe ülemises paremas 
nurgas jaotis IDENTIFICATION 
(IDENTIFITSEERIMINE).

01

CREDIT CARD
(KREDIITKAART):
kohe saad osta kuni 5000 euro 
väärtuses krüptoraha.

Limiitide suurendamiseks pead läbi 
tegema KYC (KLIENDITUVASTUSE) ja 2FA 
(KAHEASTMELISE AUTENTIMISE) etapid.



Laadi üles oma passi pilt, endast tehtud 
foto ja aadressitõend, et kliendituvastus 
(KYC) läbida. Kui oled ettevõtte omanik, 
saad nüüd üle minna CORPORATE 
(ÄRIKASUTAJA) kontole.

Sinu ees- ja perekonnanimi peavad olema 
kirjutatud täpselt samuti nagu passis ning 
aadressitõendil peab olema näha sinu nimi.

02

03



Ava oma profiili lehel jaotis 
SECURITY (TURVALISUS). 
Aktiveeri 2FA (KAHEASTMELINE 
AUTENTIMINE) ning väljavõtmise 
turvalisuse täiendavaks 
suurendamiseks soovitame 
aktiveerida ka SMS-koodi.

Kui oled KYC, (KLIENDITUVASTUSE) 
läbinud, paigalda 2FA (KAHEASTMELISE 
AUTENTIMISE) rakendus.

KAHEASTMELINE 
AUTENTIMINE



KAUPLEMINE
01

02

Ava WALLET SECTION (RAHAKOTI JAOTIS) 
ja seejärel OVERVIEW (ÜLEVAADE).

Seejärel vajuta valikut FIAT AND SPOT 
(USALDUSRAHA JA HETKESEIS).



Näed kõiki oma rahakotte ja valikuid: 
sissemaksed, väljavõtmised, 
kauplemine, konverteerimine.

Vajutades valikut TRADE (KAUPLE), näed 
valuutapaare, millega saab kaubelda.
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05

06

07

Vali soovitud paar ja vajuta sellel: näiteks kui 
valisid EUR/ETH, suunatakse sind jaotisse 
MARKET (TURG), kus saad seda valuutat 
osta või müüa.

Kui oled vahetustoimingu algatanud, 
kuvatakse see jaotises ORDER 
(KORRALDUS) nimetusega ORDER 
(KORRALDUS).     
                                                                                  
Kui korralduse täitmine võtab liiga palju 
aega, saad avatud korralduse alati sulgeda 
ja tehingu uuesti teha.

Kui toiming on lõpule viidud, 
ilmub valuuta sinu rahakotti ja 
sul on võimalik see välja võtta.

05
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BINANCE’I KREDIITKAART
Vajuta ülamenüüs jaotist WALLET (RAHAKOTT) ja vali CARD (KAART): 
kaardi saamiseks peab sinu isik olema kontrollitud (kliendituvastus).01



Kui kaart on tellitud, näed oma virtuaalse kaardi andmeid ja saad hakata kasutama seda 
võrgumaksete tegemiseks päevalimiidiga 870 eurot. (NB! Mõned veebipoed ei aktsepteeri 
Binance’i kaardi tüüpi kaarte, millel puudub funktsioon 3-D Secure.) 

02

Telli füüsiline kaart, mida on võimalik saata ainult kliendituvastuses kasutatud aadressile. Veendu, et 
Binance’i kaarti on võimalik sinu riiki saata. Isegi kui kaarti ei saadeta sinu riiki, saad seda ikkagi 
kasutada veebimakseteks, sest kõik vajalikud andmed on näha.

03



Kaardile raha lisamiseks saad kasutada valikut TRANSFER (ÜLEKANNE), 
et kanda raha rahakotist SPOT (HETKESEIS) rahakotti CARD (KAART).04



TASUD JA LIMIIDID
https://www.binance.com/en/fee/schedule

KLIENDITUGI
Turvakaalutlustel tuleb kõik Binance’i kontodega seotud päringud esitada
otse Binance’i klienditeenindusosakonnale. INBS ei saa tegeleda ja ei tegele
Binance’i kontodega seotud päringutega.
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Sul võib vaja minna samm-sammulist kauplemisjuhendit (mis käsitleb ostmist ja müümist, turu- või 
limiidikorraldusi, korralduste registrit, likviidsust, mahtu jne). Selle saamiseks pöördu krüptovaluuta 
vahetusplatvormi klienditoe poole ja loe tähelepanelikult KKK jaotist. Soovitatav on protsessiga 
tutvumise ajal katsetada väga väikese summaga.  

KASULIKUD NÄPUNÄITED



BINANCE

Autoriõigus 2021 © Mainston International. Kõik õigused kaitstud. 


