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Billon korzysta z DLT i Blockchain dostarczając unikatowych rozwiązań technologicznych w modelu SaaS. Nasze rozwiązani płatnicze 
działają na regulowanym pieniądzu elektronicznym. 

Wydawca e-pieniądza w Polsce:

Działamy  w 
ramach 
regulacji

55 osób

Billon został założony w 2012 w Warszawie. Działalność w Wielkiej Brytanii została rozpoczęta w 2015, a w 2016 powstał Billon
Financial.

Billon



Billon digitalizuje walutę 

narodową, która może być 

wykorzystania do transakcji 

płatniczych a następnie może 

być ponownie przekształcona w 

tradycyjną gotówkę. 

Zalety rozwiązania:

• Digitizacja waluty FIAT 

• Wszystkie dane są szyfrowane

• Współpracuje z bankiem I jest zgodne z 

obowiązującymi regulacjami

• Wysoce skalowalne i nisko kosztowe

• Transakcje rozliczane w sekundach

o Wymiana tradycyjnej gotówki na bezpieczny pieniądz elektroniczny

Blockchain Chmura

o Szyfrujemy Twoje pieniądze z wykorzystaniem Digital Ledger, zachowanej w Chmurze

Winner 2015
Citi Mobile 
Challenge 

Rozwiązania Billon pozwalają na digitalizację I bezpieczne płatności przy wykorzystaniu 
elektronicznego pieniądza w technologii Blockchain.



Płatności natychmiastowe 
pomiędzy użytkownikami

Wypłaty

Wielo 
walutowość

Wymiana 
walut

Płatności na 
rachunki

Social media & 
monetyzacja

kontentu

Podstawowe funkcjonalności aplikacji Billon



Naszym celem jest działanie, które przyniesie maksimum korzyści tym, którzy korzystają z usług finansowych.

Misja UK Financial Conduct Authority 

Piaskownica regulacyjna została stworzona jako “bezpieczna przestrzeń, w której firmy mogą testować swoje 

innowacyjne rozwiązania bez ponoszenia odpowiedzialności za działania wzbudzające wątpliwości Regulatora. 

Cele Piaskownicy Regulacyjnej



spełniające następujące 5 kryteriów:

• Innowacja dostarczana przez firmę dotyczy lub wspiera brytyjski uregulowany rynek finansowy;

• Proponowana innowacja jest unikatowa, różna od rozwiązań dostępnych na rynku;

• Innowacja dostarcza wyraźny benefit dla konsumenta (bezpośredni lub pozytywnie wpływając na 
konkurencyjność rynku);

• Innowacyjne rozwiązanie potrzebuje przetestowania w warunkach „naturalnych”;

• Rozwiązanie i firma są gotowe do przeprowadzenia takiego testu.

Dla kogo jest „piaskownica”

• Firmy, które by prowadzić działalność potrzebują licencji;

• Firmy posiadające licencję, które chcą sprawdzić rozwiązanie niemieszczące się w ramach 

istniejących regulacji;

• Firmy technologiczne – potencjalni outsoursers jeżeli potrzebują sprawdzić rozwiązanieod

strony regulacyjnej;



Plany rozwoju Billon;

Możliwość przetestowania naszych rozwiązań zarówno od strony regulacyjnej, 
technologicznej i marketingowej oraz zebranie opinii od użytkowników;

Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć udział?



Wymagania FCA – nie tylko biznes plan

Licencja SEM Issuer (restrykcje czasowe) 

Indywidualne podejście

Komunikacja i raportowanie

Co wolno a czego nie

Dane osobowe

Płatność

Firma Odbiorca

płatności

W „piaskownicy”



• Raport końcowy i jego znaczenie

• Trzeba mieć scenariusz na każdą opcję

Czego uczy i czy warto było wziąć udział w „piaskownicy 
regulacyjnej”? 

Co po „piaskownicy”
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