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OkGlobal Coin , MY IDENTITY at SWITCH Instant 
Pagbayad at Serbisyo ng Platform – “Ang Pera sa 

Proyekto” 
U.S. SEC Regulation D 506(b) & Regulation S Category 1 Compliant SECURITIES TOKEN OFFERING(USA) , Singapore 

MAS compliant overseas Securities offering  

Instant cross payment at service platform para ma solba ang problema ng 
mataas na fee sa totoong buhay, mabagal ang mga oras ng pagsasayos ng 

account, pagka  sukat ng halaga at kawalan ng intrinsic na kalakalan.   

“Isang solusyon sa blockchain para sa karaniwang mga risk at limitasyon sa pera at pamumuhunan” 

Han S. Kim March, 2019 (nai-edit November 28, 2020) 

*Garantisadong pagtaas ng minimum base(minimum return) halaga mula sa reinvested
returns na galing sa serbisyo/bayad/pananalapi/investment platform kong sakaling ang
kompanya/coin ay bumagsak.

*Pagbutihin At Pabibilisin ang Paglipat ng Pera At Bawasan ang Mga Gastos sa
Transaksyon Sa Isang Maliit Na Halaga Na Makaka Benipisyo sa Lahat ng Mga Kalahok.

*Panatilihin O Dagdagan ang Lakas ng Pagbibili taon taon Sa pamamagitan ng Pag-
outpacing O Sa Bare Minimum na Pagpapanatili ng Inflation.
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Bakit mag iinvest sa OKGlobal Coin Switch Instant Payment Platform? 
DISRUPTION & TAKEOVER OF BANKING – FINANCE – EXCHANGE - PAYMENT PROCESSING - REMITTANCE 

Nilalayon ng OkGlobal Coin Switch na maging makabagong pandaigdigang pagbabayad at 
indibidwal na pamamahala ng pera sa hinaharap.  Ang isang cryptocoin na nakatali sa isang 
komunidad na may madaliang pagbabayad at service platform na may natatanging katangian ng 
pagtaas ng halaga ng panloob na coin batay sa muling pamumuhunan ng mga kitaa mula sa 
pagpoproseso ng pagbabayad, insurance financing, palitan ng pera at iba pang mga hawak/
pagsusuri sa pamumuhunan sa ledger ng coin.  Upang mag-navigate sa mga hindi siguradong mga 
regulasyon sa seguridad at matiyak ang ganap na pagsunod, ang OkGlobal Coin Switch(ang 
pinagbabatayan g framework/software para sa paglipat at pag-verify ng pagbabayad) at ang My 
IDENTITY ay dapat madaling ibagay upang maiayos ang anumang paraan na kinakailangan sa 
pagbabago ng teknolohiya at mga pangangailangan, paghiwalayin ang mga entity ng kooperatiba 
na may mga alok na serbisyo sa mga kalahok na miyembro ng komunidad na sumasang ayon na 
gamitin ang SWITCH bilang isang platform ng pagbabayad at mga serbisyo kasama ang OkGlobal 
Coins kapalit ng tradisyonal na pera. Ang MY IDENTITY Coin (MYID) ay isang utility token na 
ginamit bilang tagging ng mga cryptographic block na may natatanging identifying code ng may-
ari.  Ang OKGlobal coin ay isang standard cryptocoin na tatakbo sa sarili nitong natatanging 
blockchain. At kasalukuyan itong nasa TRC21 token ng tomochain at lilipat sa sarili nitong 
blockchain bago ilunsad ang beta testing para sa SWITCH Instant payment platform.   

Hindi tulad nang iba pang mga cryptocurrency na may halaga sa pangangalakal/pagbili batay sa 
spekulasayon mula sa mga teoritical o kahit mga kaso ng totoong pag gamit, ang OkGlobal Coin 
ay nagtataglay ng pagtaas ng  raw * forfeit cash value at ginagamit sa pang araw-araw na pagbili 
at serbisyong pampinansyal.  Ang OkGlobal Coin ay harang laban sa pagkawala ng lahat ng halaga 
hindi katulad ng iba pang mga cryptocurrency at malulutas ang mga tunay na problema sa mundo 
habang binabaligtad ang tradisyonal na banking at financial industry sa pamamagitan ng 
pagbabahagi ng mga kita sa bawat kalahok at pagpapagana ng demokratikong autonomous na 
pakikilahok sa mga pagpapatakbo ng OkGlobal Coin.

*Forfeit cash value ay batayan sa garantisadong halaga ng coin sa kaso ng kompletong ibenta ang
barya base sa spekulasyon /merkado ng kalakalan.  Ang forfeit cash value ay dapat isang patuloy
na pagtaas ng halaga na sinusuportahan ng mga kita at ng mga holdings ng pamumuhunan mula
sa OkGlobal SWITCH Companies. Ang barya ay magkakaroon ng spekulasyon na halaga ng
kalakalan/purchasing value at base forfeit cash value sa kaganapan ng kumpletong pagbagsak ng
merkado. (Tether,pakakatulad sa USDT).

Ang mga bangko at institusyong pampinansyal ay nagpapautang at namumuhunan sa pera ng 
ibang tao at pagkatapos ay pinapaginhawa ang mga kita sa isang piling iilan ngunit may mga 
pakinabang ng teknolohiya ng blockchain at OkGlobal Coin dahil ito ang kanilang pera na 
ginamit upang maka buo ng kita.  
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Ang OKGlobal Coin & SWITCH ay paglipat at/o karagdagan sa tradisyunal na mga 
institusyon sa pamamahala ng pera sa bagong pandaigdigang ekonomiya na sumusulong 
sa inilabas na mga benepisyo ng teknolohiya ng blockchain

 Bawasan o may pagkakataong tanggalin ang gastos at bayarin
 Instant na conversion sa fiat currency na magagamit upang maiwasan ang posibleng 

pagkawala ng halaga dahil sa volatility ng merkado.
 Agarang pagsasaayos ng bayad
 Hindi ipagsasawalang halaga ang pera
 Humahawak ng intrinsic na pagtaas ng halaga na sinusuportahan ng mga 

pamumuhunaan, kita at pagpapahalaga
 Walang hadlang na simpleng pag gamit para sa mga pagbili sa buong mundo.
 Ang mga kalahok ay may pang araw-araw na kontrol sa pamamahala ng mga pondo at 

kumpanya.
 Ang mga pondo at kumpanya ay hindi pinamamahalaan bilang isang kabuuan ng o sa 

ngalan ng kliyente.
 Ang mga kontribusyon ng mga kalahok ay pinanatiling hiwalay, at ang kita/benta ay 

hindi naiipon ngunit inilalaan ng kalahok ang pag gamit ng mga pondo.  Ang mga pondo 
ay maaari maging cash/fiat sa kanilang account na walang anumang aktibidad.

Ang timeline para sa beta test ng pagproseso ng pagbabayad ng SWITCH ay nasa loob ng 1 
taon ng pagpopondo ng Phase 1 launch date. Ang paglulunsad ng financing insurance 
premium ay 1 hanggang 1.5 taon o mas maaga sa pagtatapos ng Pagpopondo ng phase 1. Ang 
wastong pag-apruba sa pag-regulate at paglilisensya para sa oras ng premium na financing ay 
mga nasa isang taon. Ang mga sanga ng palitan ng salapi na matatagpuan sa loob o sa paligid 
ng mga international airport ay nakasalalay sa investment stream. Ang layunin ay magkaroon 
mga OKGlobal currency exchange office na mag ooperate bago magtapos ang 2021, ang 
direktang P2P money trading hubs ay magiging operational bago ang pagtatapos ng 2020.

Ang mga tanggapan ng currency exchange ay matatagpuan sa loob o paligid ng mga 
international terminal ng airport. Ang mga tanggapan na ito ay magiging napakalaking 
benepisyo sa marketing ng OKGlobal Coin para sa agarang international adoption. Ang zero fee 
currency exchange ay iaaalok para sa lahat ng account holders ng OkGlobal Coin. Ang mga 
account sa OkGlobal Coin ay maaaring mabuksan sa loob ng ilang minuto nang direkta sa 
exchange office dahil lahat ng mga international traveler ay dapat na mayroong hawak ng mga 
importanteng dokumento. Ang SWITCH services phone app ay maiinstal at ang Okglobal Coin 
account access payment cards (katulad ng mga debit card) ay ilalabas sa site.    

Susunod ang brick at mortar na OkGlobal na mga sangay sa pamamahala ng pera pagkatapos 
mabuksan ang mga airport currency exchange office at nasubukan ang mga serbisyo sa 
pagproseso ng pagbabayad. Ang Switch currency management branches ay para sa simpleng 
mga deposito ng pera, withdrawals, awtomatikong pagsingil ng mga pagbabayad, insurance 
financing, currency exchange, atbp ... Walang overdraft fees o bayad sa pag maintenance ng 
account. Ang mga account ay hindi dapat maging overdraft
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Anong mga suliranin ang nalulutas ng OKGlobal Coin & SWITCH at paano kumikita ang coin? 

Mataas na bayarin sa pagproseso ng card ng merchant at mahabang oras ng pagkakasundo sa account 

Problem 1.1Problema 1.1Trilyon-dolyar ang inililipat taun-taon sa pamamagitan ng mga 
pagbabayad ng kard mula sa mga customer sa mga mangangalakal at ang mga bayarin
ay karaniwang 1 hanggang 3% ng halagang sisingilin at may kasamang fee sa pagitan
ng .05-.25 sentimo. Maraming mga negosyo ang may ilang porsyentong puntos lamang
sa buwanang kita,

ipagpalagay na sila ay kumita sa lahat. Ang mga mamimili ay madalas na sisingilin ng
mga surcharges at / o nangangailangan ng minimum na pagbili.  

SOLUTION: Ang OKGlobal ay walang bayad sa bawat transaksyon at 0.1% lamang ang singil. 
1/10 hanggang 1/30 ng kasalukuyang mga rate ng porsyento na may ZERO bawat transaksyon 
ng gastos na potensyal na mai-save ang mga mamimili at mga negosyo sa Estados Unidos na 
bilyun-bilyun bawat taon mula sa mga bayarin.

Problem 1.2 Ang mga pondo ay hindi idineposito / pinagsama sa mga merchant
account para sa marami o higit pang mga araw, sa gayong paraan ng pagsama ng mga
pondo na maaaring magamit para sa regular na gastos sa pagpapatakbo. Halimbawa,
ang isang restawran na kailangang magbayad ng payroll o bumili ng maraming mga
supply upang maibenta sa mga customer ay dapat maghintay hanggang ang kumpanya
na nag pagproseso ng kard ay nakipag ugnayan na sa bank account ng restawran.  

 SOLUTION: "Ang mga pondo ay magagamit kaagad sa OKGlobal coin o lokal na fiat sa
mga account ng mangangalakal."

Problem 1.3 Kinakailangan ng mga negosyante na magrenta o bumili ng kagamitan sa 
pagproseso ng card at magkaroon ng linya ng telepono na nakatuon para sa mga
machine. Kadalasan ang mga negosyo ay magkakaroon ng kalahating dosenang
machine na tatanggap ng iba't-ibwng uri ng card payment.  

SOLUTION: "Walang kagamitan ang OKGlobal , walang buwanang minimum na bayarin.
Ang bayarin ay agad na ipoproseso sa pamamagitan ng libreng app ng isang customer
sa pamamagitan ng SWITCH platform. "

Tinatanggal ng OKGlobal Coin ang LAHAT ng mga problema sa 
pagproseso ng card ng merchant
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Traditional high fee and slow card processing steps : 

1.5-3% interest plus .10-.25cents bawat transaksyon, 2-3 araw sa merchant account na 
magkasundo. Mas matagal na oras ng pagsasaayos ng account sa weekends at holidays. 

1. Pagbili (mga segundo)

2. Batching (araw-araw)
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3. Pagpopondo (2 hanggang 3 business days, na tagal tuwing weekends and holidays)`

*Diagram used for teaching purposes, thanks to Chargebacks911  *

“SWITCH instant payment platform solution” 
 Step 1 Customer ----> Step 2 SWITCH-------->Step 3 Merchant 

(Step 2 Ang pagpoproseso ng SWITCH sa pamamagitan ng mga node at hub na hindi 
nangangailangan pa ng karagdagang pag-verify sa labas o pagproseso. Ang mga Hubs ay sentro 

ng pagpoproseso at pag-iimbak ng mga computer na matatagpuan sa service location ng 
SWITCH. Ang mga node ay mga independent outside participants na nagtatrabaho ng maayos 

para sa karagdagang pag-verify, pagproseso, seguridad, atbp…)

.1% fee at ZERO bawat transaksyon na charge, instant merchant account payment at 
availability. Mga kita pagkatapos ng mga gastosin sa pagpapagana na pinuhunan sa OKGlobal 

Coin. 

Ang paggamit ng OKGlobal coin (blockchain ledger) at SWITCH ay binabawasan o inaalis ang 
marami sa tradisyonal na pagruruta ng impormasyon at pag-verify na kinakailangan para sa 

electronic na pagbabayad hanggang sa tatlong simpleng hakbang / proseso ng partido.    
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***Halimbawa ng mga kita at pamamahagi  : 

$1billion na proseso bawat araw X .001%(platform fee)= $1million/day sa pagproseso ng bayad sa 
platform. 

$1million X 365 days = $365million kabuuang taunang net positive

$365 million = 50% ($182.5million) rpinuhunang muli sa OKGlobal coin Holdings upang madagdagan 
ang taunang halaga ng intrinsic.   ang 25% ($91.25million) ay Magagamit para sa platform ng 
pagpoproseso ng pagbabayad at OKGlobal support para sa pagpapatakbo ng kumpanya.   Natitirang 
25% (91.25million) ay ipamamahagi sa mga kalahok na sumusuporta sa mga node support platform ng 
pagproseso ng pagbabayad.  Ang mga node ay mga pribadong indibidwal na gumagamit ang kanilang 
sariling hardware sa computing na nag-papatakbo ng SWITCH upang makatulong sa pag-verify ng mga 
ledger ng account, pagpapahusay ng seguridad upang maiwasan ang pandaraya, pagproseso ng 
pagbabayad at pag-iwas sa payment errors.   

Ang batayang teknolohiya para sa platform ng pagbabayad ay magagamit na sa(coinbase, Binance, 
Bitstamp atbp.) ngunit kakailanganin nating lumikha ng pagsasama ng pagkakaroon ng instant na 
pondo at muling pamumuhunan ng kita mula sa operasyon. Samakatuwid, hindi ko nakikita ang 
anumang hindi nadaanan na mga isyu na lumilikha ng isang natatanging OKGlobal platform ngunit 
kailangan naming inavigate kung paano ang mga indibidwal na account at ang kabuuang modelo ng 
pakikilahok ay binubuo upang matugunan ang inaasahan at sumunod sa hindi inaasahang regulasyon/
kondisyon ng iba`t ibang mga gobyerno.  Sa huli, ang perpektong platform ay dapat na kayang 
masustentuhan ang sarili, kayang mamahala na may kasamang partisipasyon ng pag boto sa mga coin 
holder sa pamamahala at operasyon, sa gayong paraan ay magiging resilient/madaling ibagay sa 
pakiki alam ng gobyerno upang matiyak ang patuloy na paggamit sa hinaharap ng OKGlobal Coin at 
ang layunin nito bilang isang pandaigdigang pera upang mapagaan at mainam na mabura ang isyu ng 
inflation dahil sa pag-print ng labis na pera ng gobyerno.

Ang isa pang isyu ay ang magiging maayos na pag-set up ng buong imprastraktura ng OKGlobal 
SWITCH at kung paano dapat ilaan ang pondo upang makatanggap optimal return.  Ang paglikha ng 
platform ay isang pangalawa isyu kumpara sa pag-setup ng imprastraktura.  Isang mahusay na may 
karanasan na koponan na may kaalaman mula sa napakaraming mga industriya ang dapat na tipunin 
upang maitayo ang imprastraktura at gumana nang mahusay at mapagtagumpayan ang mga hadlang.    
Nasa gitna tayo ng isang makabagong daigdig na hindi pa naisasagawang ekonomiya at samakatuwid 
ang pagkamalikhain at pag-asam ng paglaban sa mga natatanging isyu ay dapat na kinakailangan. 

Malaking bilang ng mga kalahok ay maaaring magpalaganap ng balik samakatuwid ito ay magiging 
mahalaga upang umangkop sa isang modelo ng pamumuhunan upang mapaunlakan ang isang rate ng 
adoption na lumampas sa minimum na paglaganap ng balik sa makasaysayang halaga ng inflation ng 
4% para sa USA. Ang Insurance premium finance ay makakatulong upang mapanatili ang minimum 
return goals sa pamamagitan ng paglalaan ng karagdagang pondo para sa financing mula sa simula 
hanggang sa ang instant payment plarform ay umani ng sapat na adopsyon aat pagkatapos ay 
maingat na maiakma batay sa pagganap at bilang ng mga kalahok na malampasan ang  insurance 
financing return.  Ang mga tanggapan ng palitan ng pera ay bubuo din ng mga bayarin sa palitan at 
maaaring magsilbing hub para sa insurance premium financing control and management/pag 
momonitor sa SWITCH instant payment platform. 

At parang mayroong limitasyon lamang ang dami ng mga mamumuhunan dahil limitado lang balik 
batay sa performance ng payment platform at financing at ang iba ay makukuha mula sa holdings at 
mga serbisyo.    Kapag maraming pera ang hindi kumalat para makapagbigay ng tubo ay mag reresulta 
ng mataas na difussion ng limitadong kita na maaaring mabawasan ang mga pagbalik sa mas mababa 
sa taunang rate inflation. Maaari rin itong maging bahagya o tamang tama sa pamamagitan ng 
paggamit ng isang mas mataas na porsyento ng mga pondo para sa financing ng insurance, na 
garantisadong makakamit ang minimum na taunang rate ng inflation. 
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Ang pakikipagpalitan ng OkGlobal Coin sa isang Exchange, o anumang kaakibat na mga 
kasosyong coin na nakakonekta sa isang exchange kung saan ang volatility ay direktang 
nakatali / systemic sa bitcoin ay hindi umaayon sa mga layunin ng OkGlobal coin. Ang layunin 
ng OkGlobal Coin ay upang magbigay ng isang maaasahang alternatibong fiat currency na 
makalulutas ng mga problema sa fiat currency at spekulasyon dahil para sa mga taong umaasa 
sa trading currency para sa mga serbisyo at / o mga produkto. 

Insurance Premium Financing 

1.4 Ang pinansyal para sa mga patakaran sa insurance ay isa sa pinakaligtas na mga porma ng 
pamumuhunan na magagamit. Ang mga insurance company ay madalas na nangangailangan ng 
mga patakaran upang mabayaran nang buo. Maraming mga tao ang pinipili ang pag finance sa 
premium sa loob ng isang taon na may mga installment na binabayaran sa isang kumpanya ng 
financing na binabayaran ang company insurance ng kabuuang premium na pauna. Ang mga 
patakaran sa insurance ay ikakansela at ang mga pondong ibinalik na prorated pabalik sa 
kumpanya ng financing kung sakaling ang insured ay hindi magbayad ng utang. Ang mga 
paunang pagbabayad ay karaniwang 25-30% at ang financing na kumpanya ay pinapautang ang 
mga balanse sa mga insured. Ang bilang ng pautang ay ipinapadala nang direkta sa mga 
insured’s insurance carrier.  

SOLUSYON: Ang OKGlobal ay kikita sa pamamagitan ng pag-aalok ng pinakamababang rate ng 
financing sa bansa at pagkolekta ng mga late fees.   

***Mga halimbawa ng kita at pamamahagi mula sa insurance premium financing: 

Term 1 year  

Pinondohan ng $ 1bilyon sa 5.5% para sa 1taon = $ 55milyong return mula sa mga kita sa 
pananalapi 

**Ang mga late fees ay hindi kasama sa pagkalkula ngunit dapat isaalang-alang na maging isang 
makabuluhang mapagkukunan ng karagdagang kita. 

Kabuuang konserbatibong annual return (nang walang late / bayarin sa pamamahala) = 5.5% o 
$ 55milyon na pinupuhunan ulit sa OKGlobal coin Holdings, minus ang mga gastos sa 
operasyon, upang madagdagan ang halaga ng intrinsic coin. Ang mga gastos sa pagpapatakbo 
ay hindi tiyak at dapat suriin bago itakda ang singil sa interes ng pananalapi. 

(Ang industriya ng insurance premium finance ng Estados Unidos ay tinatayang nasa pagitan ng 
$ 30- $ 50billion taun-taon batay sa magagamit na mga kalkulasyon sa online na industriya. Ang 
pagkalkula ay mag-iiba depende sa pagdaragdag ng mga personal na linya sa komersyal na mga 
linya ng pagpopondo.) 

Currency Exchange and transfer/remittance 
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1.5 Ang palitan at pagpapadala ng Global curreny ay isang multibilyong dolyar na industriya 
bilang isang resulta ng mga limitasyon at problema ng pera ng gobyerno. Mahal ang fees at ang 
international traveler ay wala ng pagpipilian pagpipilian pa kundi bayaran ang fees upang 
magkaroon ng fiat currency. bansa ng kanilang patutunguhan.   

SOLUSYON: Mga zero fees exchange exchange (na may gastos) para sa mga may-ari ng SWITCH 
account at mas mababa sa merkado   

***Halimbawa ng Mga Kita at Pamamahagi: 

Hindi ko tinitignan ang mga currency/service exchange bilang isang makabuluhang 
mapagkukunan ng kita, kung mayroon man, para sa OKGlobal coin SWITCH.  Sa halip, 
itinuturing ko ang mga ito bilang mga lokasyon sa mga service existing participant ng OKGlobal 
Coin community, akasama ang pagdaragdag ng mga bagong kalahok at maglingkod bilang isang 
hub ng empleyado para sa pamamahala ng platform at financing.  Ang aking pangunahing 
plano ay ilalagay itong mga service location sa loob o malapit sa mga international airport 
termina.  Ang mga manlalabkay ay dapat na mayroong dala ng lahat ng mga kinakailangang 
dokumento na mag uudyok sa kanila na sumali lalo nat magbibigay kami ng liber at walang 
bayad na currency exchange bilang isang akitbong kalahok.  Suportado ng payment platform at 
ng insurance premium financing returns ang mga opisina na ito.  Sa tingin ko magkakaroon ng 
konting kita  na manggaling sa currency exchange fees.

“Ang karagdagang mga pagpipilian at diskarte sa pamumuhunan ay aktibong pamamahalaan 
ng isang pangkat ng mga conservative risk adverse investment veteran na may partisipasyon 
ng mga Coin holder. Ang SWITCH naman ay para mapanatili ang porsyento ng conservative 

investment holdings para tulungan ang OKGlobal coin sakaling mawalan ng halaga ang pera at 
perpektong tumulong sa pagtaas ng intrinsic na pagpapahalaga nito” 

OkGlobal Coin, DAO- instant payment protocol structure ng account ng mga coin holder

2.1 1 Ang deposito ng pera at naitala sa fiat o crypto sa mga OkGlobal ledger account ay 
pweding ma access online o sa mga brick & mortar.  Pagpili ng pagbabayad kong Fiat ba or 
OkGlobal coin ang gagawin ng sender.  Kapag fiat ang napili para sa pagbabayad ito ay 
magiging instant conversion ng OkGlobal at mapupunta sa payment transmission. Isang 
pagbabago mula sa OkGlobal coin papuntang fiat o manatiling nasa OkGlobal coin hanggang sa 
huling destinasyon ay naka dependi sa magpapadala.  At kapag wala na mang fiat na available 
sa account ng sender ay mata tapped ito sa crypto account at magpapadala ito sa account ng 
receivers.
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2.2 PǊƻǎŜǎƻ ƴƎ  ǇŀƎōŀōŀȅŀŘ: tǿŜŘƛƴƎ Ƴŀ ǎŎŀƴ ǘƘŜ tƘƻƴŜ ŀǇǇ ŀƴƎ vw ŎƻŘŜ ƴƎ ƛǎŀƴƎ ǊŜŎŜƛǾŜǊ ŀǘ 
ƘƛƘƛƴƎƛ ƴƎ ƘŀƭŀƎŀ ƴƎ ƛǇŀǇŀŘŀƭŀ. !ǘ ƘƛƘƛƴƎƛ SWITCH ƪƻƴƎ Ŧƛŀǘ ōŀ ƻ ŎǊȅǇǘƻ ŀƴƎ ƳŀƎƛƎƛƴƎ ōŀȅŀŘ ŀǘ 
ǘƛŎƪŜǘ ƴǳƳōŜǊ. !ƴƎ  Ticket number ŀȅ ŀƴƎ ƳƎŀ ƴǳƳŜǊƻ ƴŀ ōƛƴƛōƛƎŀȅ ƴƎ ƳƎŀ ƳŜǊŎƘŀƴǘ ƻ {²LC¢ 
ƴŀ ƴŀŀŀȅƻƴ ǎŀ ƘŀƭŀƎŀƴƎ ŘŀǇŀǘ ōŀȅŀǊŀƴ ƴƎ ōŀǿŀǘ ŎǳǎǘƻƳŜǊΦ  IƛƘƛƴƎƛ ŀƎŀŘ ƴƎ ƪƻƳǇƛǊƳŀǎȅƻƴ ŀƴƎ 
SWITCH ƴŀ ƳŀƎ ǇŀŘŀƭŀ ƴƎ ǇǳƴŘƻ.  !ƎŀŘ ƴŀƳŀƴ ƛǘƻ ƳŀƛǇŀǇŀŘŀƭŀ  ǎŀ ǊŜŎŜƛǾŜǊ ŀǘ ƳŀƪŀƪŀǘŀƴƎƎŀǇ 
ƴƎ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ǊŜŎŜƛǇǘ ǎŀ ǊŜŎŜƛǾŜǊ. !ƎŀŘ ƴŀ ƳŀƴƎ ƳŀƪŀƪŀǘŀƴƎƎŀǇ ƴƎ tǳƴŘƻ ŀƴƎ Receiver ŀǘ 
ƛǎaƴƎ ƪǳƳǇƛǊƳŀǎȅƻƴ ŀƴƎ ƛǇŀǇŀŘŀƭŀ ǎŀ ǇŀƳŀƳŀƎƛǘŀƴ ƴƎ phone app o online SWITCH access. 
tǿŜŘƛ ǊƛƴƎ ƳŀƎ ǇǊƛƴǘ ƻǳǘ ƴƎ ǊŜǎƛōƻ ŀƴƎ SWITCH ǇŀǊŀ ƳŀƎƪŀǇŀǊŜƘƻƴƎ ǇŀǊǘƛŘƻ ƪƻƴƎ 
ƪƛƴŀƪŀƛƭŀƴƎŀƴΣ nŀ ōƛƴƛōƛƎȅŀƴƎ Ǉŀƴǎƛƴ ŀƴƎ vww /ƻŘŜ ƴƎ ƳƎŀ sendeǊΣ ǇŜǘǎŀ, ƻǊŀǎ, ƘŀƭŀƎŀ, ŀǘ ticket 
number.  

YƻƴŜƪǘŀŘƻ ŀƴƎ Payment protocol nodes ǎŀ 
.ƭƻŎƪŎƘŀƛƴ ƴŜǘǿƻǊƪ ǇŀǊŀ ǎŀ ƘŀǎƘƛƴƎ, pǊƻǎŜǎƻ ƴƎ 
ǇŀƎōŀōŀȅŀŘ, ǇŀƎπƛǿŀǎ ǎŀ ŘƻōƭŜπŘƻōƭŜƴƎ Ǝŀǎǘƻǎ, 
ǇŀƎ ǊŜ ǊŜŎƻǊŘ ƴƎ ledger, ǇŀƎπƛǿŀǎ ǎŀ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŀǘ 
ǇŀƪƛƪƛŀƭŀƳ. YǳƳƛƪƛǘŀ ŀƴƎ bƻŘŜ ƴƎ ƳƎŀ /ƻƛƴ 
ōŀǘŀȅ ǎŀ ǎŜǊōƛǎȅƻ ƴƎ ōŀǿŀǘ ƴƻŘŜ. !ƴƎ ƘŀƭŀƎŀ ŀȅ 
ƛōŀōŀǘŀȅ ǎŀ ǇŀƎǇǊƻǎŜǎƻ ƴƎ ŘŀƳƛ ƴŀ ƴŀƪŀǘŀƭƛ ǎŀ 
ōƛƭƛǎ ƴƎ ƳƎŀ ǘǊŀƴǎŀƪǎȅƻƴΦ   

Funding & ICO 

3.1 !ƴƎ OkGlobal Coin SWITCH service aǘ payment platform, dŘŀƘƛƭ ǎŀ ǇŀƎƛƎƛƴƎ ƪǳƳǇƭƛƪŀŘƻ ƴƛǘƻ 
ŀǘ ŀƴƎ ƴŀƪŀƪŀƎŀƳōŀƭŀƴƎ ƳƻŘŜƭƻ ƴƎ ƴŜƎƻǎȅƻ ŀȅ ƳŀƴƎŀƴƎŀƛƭŀƴƎŀƴ ƴƎ ƳƛƴƛƳǳƳ ƴŀ ƳƎŀ ƘŀƭŀƎŀ 
ƴƎ ǇŀƎǇŀǇŀƴŀǘƛƭƛ ƴŀ ƪƛƴŀƪŀƛƭŀƴƎŀƴ ǳǇŀƴƎ ƳŀƪŀƳƛǘ ŀƴƎ ǿŀǎǘƻƴƎ ǇŀƎπŀǇǊǳōŀ ƴƎ ǇŀƎπƪƻƴǘǊƻƭ ŀǘ 
ǇŀƎƭƛƭƛǎŜƴǎȅŀ Ƴǳƭŀ ǎŀ ƳƎŀ Ƙƻǎǘ ƴŀ ōŀƴǎŀ.  .ƛƭŀƴƎ ƪŀǊŀƎŘŀƎŀƴ, upang magagarantiyahan ang 
maximum loss exposure para sa mga inisyal na token holder,  35% ng funding amount ay ilo-
locked at ilalaan para sa hinaharap na insurance premium financing na dapat ma tiyak na yong 
mga una kalahok ay makakuha ng 65% ng capped risked investment kung sakaling mabigo ang 
pryoketo.  Ang OkGlobal Coin SWITCH Pte Ltd, OkGlobal Coin LLC at SWITCH Instant Payments 
LLC ay mga separadong independent na mga kumpanya na rehistrado at lisensyado sa Singapre 
at USA na magiging magka trabaho sa kooperatiba patungo sa misyon ng nakabahaging 
proyekto.  Ang nilalayong pagpopondo para sa Phase 1 sa Singapore ay $5,000,000 Singapore 
dollars.  $3.25 million ay ilalaan sa staff, platform coding/bumuo at pangkalahatang 
pagsisimula/gastos sa operasyon. $1.75 million ila-locked para sa insurance premium financing.   
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Ang Singapore ay isa sa mga most economically free/business friendly na bansa sa buong mundo 
at kaya sila'y naging progresibo sa trading, tech at finance hub at nag a-attract ng mga pinaka 
talentado sa mundo at nangungunang global community na maagang maka adopt sa 
cryptoccurency.  Bilang karagdagan, ang kabaligtaran ng time zone at lokasyon ng rehiyon, na 
may kaugnayan sa USA, ay magbibigay-daan sa loob ng 24 na oras na project development at 
access sa international talent talent pool of coders, marketers, managers atbp. Ang presensya 
ng mga malalaking international company sa Singapore ay pweding padaliin ang pag-adopt at 
implementasyon ng OkGlobal Coin at SWITCH. 

At kong hindi natin maabot sa Phase 1 ang nilalayong pundo na $5,000,000, ibang pang mga 
funding at investment sources ang lalapitan o ilalaan ko ang natitirang halaga kong saan ito 
maganda.  Samantala, Isusulong ko parin ang pag buo ng mga development team at magtrabaho 
sa testable beta version ng SWITCH instant payment platform.  Ang OkGlobal Coin at Switch 
Instant Payments Limited Liability Company Articles of Organization ay inihain at naaprubahan 
nong June 15, 2018 & June 26, 2018 kasama ang Wyoming Secretary ng estado.  Ang inihain na 
formation ay hindi kinakailangan na ang coin at platform country na domicile ay nasa U.S.A    

3.2  OKGlobal (securities)  coins, OKGUS & OKGSG ay kasalukuyang tomochain TRC21 tokens na 
may pinagsamang kabuuang supply ng 100,000,000,000. 50 billion OkGlobal Coin LLC USA 
(OKGUS) and 50 billion OkGlobal Coin Pte Ltd, Singapore (OKGSG). 60% ng mga token ay  ilalaan 
para sa mga investor/funding at ang matitirang 40% ay nakareserba para sa development team 
at founder. Ginamit ang tomochain block dahil sa taglay nitong bilis sa transaction speed at 
nominal fees bawat transmission/berepikasyon.  Lahat ng OkGlobal coins ay kinakailangang 
lumipat sa sariling nitong natatangin blockchain dahil sa limitadong magagawa ng tomochain at 
para ma tugunan ang bilang independent democratized autonomous na organisasyon. 
Tomochain ay maaaring mapanatili bilang isang pangalawang security relayer o kung anupaman 
sa aming proyekto ang akma.. 

3.3 SWITCH (stable) coins, SWCH ay kasalukuyang trc21 tokens sa tomo blockchain nam ay 
kabuuang volume na  100 billion coins. Ang target ng SWITCH stable coins ay yong mga 
merchants at mga consumer na gustong iwasan ang pabago-bagong presyo.  Bawat SWITCH 
stable coin ay 100% backed ng SWITCH stable coin na nakareserba upang matiyak ang isang 1:1 
transferability sa fiat currency minus sa blockchain at platform fees kong kailangan.  Tulad ng  
OkGlobal Coins mature at price volatility. Sa OkGlobal Coins naging mababa na ang pweding 
alalahanin, nakita namin ang pagbawas at sa huli ang posibleng kumpletong pag-phase out ng 
SWITCH stable na mga barya.   

3.4 MY IDENTITY (utility)  coins, MYID, ay utility coins na ginagamit sa tagging/identification ng 
blockchains na may natataning owner identifying code.  Ang layunin ng tagging blockchains sa 
MYID coin coding ay para bawasan at tuluyang matanggal banta ng pagkawala, pagnanakaw o 
hindi patas na pag kumpiska. Mayroong kabuuang volume ng 100 billion ethereum(erc20) MY 
IDENTITY Coins.  Ginamit ang ethereum erc20 blockchain para gumawa ng MYID Coins para mas 
madali ang access sa iba't-ibang funding at mga trading platform.  Lilipat din ang MY IDENTITY 
Coins sa kanilang natatanging block dahil sa limitasyon ng pweding magagawa ng ethereum 
blockchain. 

**Mayroon pa ako ibang plano para sa “The Money Project”, OKGlobal coin SWITCH, na hindi ko 
ipapakita sa whitepaper na ito ngunit ilalabas habang umuunlad ang proyekto.**
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MENSAHE NG FOUNDER & BACKGROUND 

Ang pangalan ko ay Han Kim.  at gaya ng iba, pinapanood ko ang pag-unlad at mabilis na pag 
adopt sa cryptocurrencyI.  I. Nag-alala ako sa hinaharap ng bagong teknolohiyang ito sapagkat 
hindi ko nakita ang maraming praktikal na gamit maliban sa isang communal ledger / 
accounting system infused na may speculative value.  Syempre, Hindi ibig sabihin na ang 
speculated decentralized digital value ay hindi gaano ka pansin pansin kaysa sa Government 
fiat currency.  Dahil sa ka kakulangan ng fiat currency at wastong benepisyo ng blockchain 
technology, Ang future global economy ay kinakailangang mag hanap ng paraan, subalit nang 
walang pag-aatubili na maaaring ito ay, ng mga hindi sinasadyang naging isang katalista para sa 
rebolusyon sa blockchain   

Ang teknolohiya ng Blockchain ay nag-mature at nagbago sa higit pa sa isang nakabahaging 
ledger system at inilalapat sa iba't ibang mga lugar tulad ng  proprietary data ownership, 
entertainment  services at product verification upang pangalanan ang ilan. Pero kahit may pag 
unlad at pagka mature ng blockchain tech,  napansin ko pa rin na may mga isyu sa pang-araw-
araw na paggamit na hindi hinarap

at ang volatility kasama ang kompletong pagbura ng financial value ay isang problema pa rin.  
At dahil lumaki ako sa sariling kong karanasan at isinasaalang-alang ko kung ano pa ang maaari 
kong gawin upang mapabuti ang mga problema sa teknolohiyang ito.  Paano ako makaka ipo ng 
pera? Paano ako makaka gawa ng pera?  Paano ko masisigurado na hindi ko matatalo lahat ng 
aking pinuhunan? Ano ba ang dapat  para mas mapadali at mas mahusay kong magawa ang 
isang bagay? Yon ang mga tanong at yon din ang mga tanong ng karamihan ng tao tungkol sa 
pera.  Samakatuwid, Ang OKGlobal Coin & SWITCH ay ang aking solusyon sa apat na 
katanungan na yoni.  Isasama namin ang blockchain tech sa SWITCH instant payment platform 
para sa simpleng paggamit araw-araw, na mayroong instant na direktang benepisyo sa lahat ng 
mga kalahok nito.   Ang landas ay detalyado sa buod ng proyekto na ito.  Itatayo ko ang 
development team ko habang maghahanap ako ng mga taong may malaking kakayahan na 
matiyak na mapagtagumpayan ng kompleto ang proyektong ito.  Salamat sa inyong ora at sa 
lahat ng mga kalahok, welcome sa OKGlobal Coin SWITCH Pte 
Ltd(Singapore) and OkGlobal Coin Switch Instant Payments LLC(USA).   

Ito ang “The Money Project”, gumagamit ng iba't-ibang mga serbisyo, platforms, mga 
teknolohiya upang ang global community ay babalik sa pag gamit ng pera kaysa sa fiat currency.  
Ang solusyon sa problemang ginawa ng gobyerno sa fiat currecny na walang intrinsic value at 
nawawalan na ng halaga taon-taon.  1000s’ ng fiat currencies ay nilikha sa buong kasaysayan na 
may 100% na rate ng kabiguan.  Nilalayon ng OkGlobal Coin na maging democratized 
autonomous organization na pinamamahalaan ang sarili sa pamamagitan ng pakikilahok at mga 
karapatan sa pagboto mula sa mga kalahok nito.  Ang komunidad ng OkGlobal Coin ay gagana 
sa loob at lilikha ng isang hanay ng mga patakaran, batas at kundisyon para sa benepisyo
ng mga kalahok nito.  Ang OkGlobal Coin at SWITCH ay mga separadong kumpanya ng 
kooperatiba na magiging magka trabaho na nakikilahok sa pinagsamang proyektong tatawaging 
“The Money Project”.  
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F.A.Q. 

1. Mayroon ka bang maximum na paunang bayad sa pagpopondo ng Securities Token 
Offering (STO)?

--Walang maximum cap ng pondo ng STO. May pag-aalala lamang na hindi ako lumilikha ng 
isang sitwasyon kung saan maaaring maimpluwensyahan ng mga whale ang merkado.

2. Anong pag-iingat ang nasa lugar upang magamit nang maayos ang mga pondo at hindi 
mo itatakbo ang pera namin?

--Ang pagkakaroon ng malaking halaga ng investments sa aking agarang pamamahagi ay 
kahanga-hanga para sa kumpanya at pag-unlad ngunit isa ring makabuluhang pasanin at 
peligro.  Ang aming proyekto ay makikipag trabaho sa mga 3rd party independent managers/
trusts/account administrators  para seguraduhing mapamahalaan ng maayos ang pundo para 
bawasan o burahin ang ideya sa pagkakaroon ng pagkataon na magnakaw/maling paggamit. 
Ilalantad lahat sa publiko  ang tungkol sa accounting regular ito na iu-update.

3. Ang iyong 0.1% payment processing fee at 5.5% premium finance fee set or papalitan 
mo rin ba ito sa susunod?

-Ang mga Fees ay hindi magiging bato na lang.  . Maaari silang maiakma upang matugunan ang 
paglago at pagpapanatili ng kumpanya.

4. Paano mo malalaman na makakalikha ka ng isang platform upang mag singil lang ng 
maliit na fees?

Ang teknolohiya ay kasalukuyang magagamit at ginagamit araw-araw.

5. Bakit kinakailangan pa ang cryptocoin?  Bakit di na lang gamit ang regular na fiat 
currency at patakbuhin ang proyekto?

Ang OKGlobal cryptocoin ay kinakailangan dahil may hangganang dami lang ito at mapapatakbo 
sa loob ng iunprecedented democratized currency management at service platform na 
naglalayong makagambala sa tradisyunal na modelong pang-ekonomiya ng maraming mga 
industriya sa pananalapi.  Ang Fiat currency ay hindi pweding gamitin dahil ang fiat currency na 
tinutugunan natin bilang isa sa maraming mga problema na naayos ng OkGlobal Coin SWITCH.  
Ang Cryptocurrency ay isang solusyon sa marami sa mga isyu sa fiat currency.

6. Magkakaroon ba ng anumang mga pampublikong pagpupulong upang ang mga 
interesadong tao ay maaaring makipagtagpo sa iyo nang personal at may Q & A?

-Oo naman.  Aayusin ko mga pampublikong pagpupulong sa pagpapatuloy ng oras at mag 
uupload ako ng mga video sa inter para ipakita sa publiko ang pag unlad at mga operasyon ng 
kompanya.
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7. Ano ang modelo ng seguridad? Paano mapoprotektahan ang aking pera mula sa pag-
hack?

Ang modelo ng seguridad ay hindi pa napagpasyahan. Malinaw na, ang cryptocoin ay magiging 
isang publiko ledger at samakatuwid ay ma verify ng maraming mga kalahok na hub / node sa 
loob ng payment and service network ngunit ang karagdagang pag-iingat sa antifraud at pag-
hack ay dapat na ipatupad.  Itoay magiging isang patuloy na gawain at magbabago kung 
kinakailangan.

8. Paano kung ang presyong biglang tumaas tulad ng nagawa ng maraming mga ICO, paano
mo mapapanatili ang makatuwirang forfeit value kung ang halaga ng kalakalan ay tumalon nang
higit sa 1000% magdamag? Ang forfeit value maaari bang maging 1% ng tunay na halaga ng
pangangalakal kung maaaring mangyari iyon, tama?

Oo, posible iyon. Pinaghihinalaan kong magkakaroon ng volatility ng mga presyo sa simula 
ngunit at mawawala rin sa paglipas ng panahon dahil ang kumpanya ay nagpapakita ng isang 
maaasahang kita at kasaysayan ng serbisyo. spekulasyon at pagtaas ang mga presyo ay mahirap 
makontrol sa anumang merkado at sa gayon ay dapat mapamahalaan bilang mga hamon, kung 
sila ay mga problema, ipakita ang kanilang mga sarili. Ang pangunahing layunin ay mapanatili 
ang pagtaas ng halaga ng forfeit taon taon.

9. Sino ang mag mimina? bakit kailangan nila mag mina? saan nanggagaling mga kita nila?

Ang mga coin ay pre-mine. Walang mga pagmimina. Papatakbuhin ang  SWITCH payment 
processing program ng isang 3rd party nodes para makatanggap ng porsyento sa fees.   3rd 
party payment, seguridad at verification processors ay kikita ng pera sa kanilang volume ng 
transaction na pinoproseso.  Ang may pinaka mabilis na “nodes” ang makakatanggap ng 
processing request ng mas maaga at magbahagi sa kita pagkatapos makompleto ang payment 
processing.  Pinag-iisipan ko pa rin kong kong magkakaroon pa ng mga 3rd party node na 
napatunayan at nasara o magkaroon ng isang payment processing platform na bukas sa 
publiko para sa beripikasyon para ang lahat ay kasali na makakuha kita sa pagpapatakbo at pag 
verify ng mga bayad.  Pweding kombinasyon.  Dependi ito sa siguridad, bilis at pag-andar.  
Magpapasya ako pagkatapos ng karagdagang konsulta at habang itinatayo ang mga 
imprastraktura.  

10. Anong uri ng hard liquid assets ang gaganapin? Ano ang kinakailangang gawin upang 
ma tiyak ang hard liquid assets ang may hawak ng halaga?

-Cash, mahahalagang metal gaya ng ginto at pilak, blue chip stocks, guaranteed insured bons, 
atbp. Ito ay patuloy na pamamahala ng mga manager na may karanasan sa risk-averse 
investment.
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11. Anong klasing kasigurdohan naman ang meron kong sakaling malugi ang kompanya 
magagamit pa rin ba ang hard liquid assets, at yong mga nagpapautang pa ang mauuna pang 
umutang sa mga asseta

- Walang mga creditor na kailangan, kong meron man.  Pangunahing overhead at investment 
costs ay sa sahod ng empleyado at mag renta sa nakagawiang technology hardware
purchases/upgrades.   Ang mga creditor na mayroon lang ang OKGlobal coin SWITCH ay ang 
kanilang mga coin holder/kalahok. Pweding mamonitor ng mga coin holder ang araw-araw na 
pag--adjust ng halaga ng kanilang minimum forfeit/collapse value

12. Para sa mga mangangalakal, ano ang makukuhang benepisyo sa system kaysa sa ibang 
crypto?

- Magagamit ang agarang pag-convert sa fiat at magagamit ang mga pondo kaagad o susunod na 
araw. Gayundin, nagaganap ang mga transaksyon sa loob ng segundo at ang mga bayarin ay mas 
mababa kaysa sa kasalukuyang mga rate ng merkado para sa pagproseso ng pagbabayad ng 
card. Ang OKGlobal coin ay mayroon ding garantisadong minimum na halaga ng pagbagsak at 
ang halagang iyon ay dapat na patuloy na tumaas upang mabawi ang purchase power dahil sa 
inflation kung kalian may hawak na fiat currency. 

13. Ang pamamahala ba ng pera ay tatakbo sa mga regulasyon sa pagbabangko?

- Hindi maiiwasang pamahalaan ng gobyerno ang cryptocurrency. Maraming bilang na ng mga 
batas ay nasimulan. Ang karagdagang regulasyon ay malamang na kinakailangan upang matiyak 
na may mga pag-iingat na inilalagay upang protektahan ang mga mamimili at dahil nais ng 
gobyerno na matiyak na makukuha nila ang kanilang piece of the pie. Ang OKGlobal coin 
SWITCH ay tatakbo nang malinaw upang sumunod sa regulasyon ng gobyerno kung 
kinakailangan at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga kasangkot na partido. 
Nangangahulugan na maaring ang OKGlobal coin ay hindi maalok sa bawat bansa, ngunit ang 
mga isyung iyon ay dapat na tugunan agad habang tumataas.

14. Ang mga nagpoproseso ng credit card ay nagbibigay ng tiwala bilang bahagi ng kanilang 
mga serbisyo. Paanong magawa ng Okglobal na mag tiwala sa mga mamimili at mangangalakal?

-Magagawa ito sa pamamagitan ng isang kasaysayan ng pagganap. Isang garantisadong 
minimum forfeit / pagbagsak ng halaga na na-audit at na-verify sa pamamagitan ng mga ika-3 
partido, at kung ano pa ang mga makatwirang transparent na hakbang na maaaring gawin. 
Gayundin, naniniwala ako na ang pagkakaroon ng pisikal na brick and mortar locations na may 
mga kawani na naa-access ng publiko ay dapat maghatid ng tulong at magbunga ng kumpiyansa 
sa seguridad ng OKGlobal Coin SWITCH at ng mga pondo ng mga kalahok sa atin.

15. Ang mga consumer na mayroon nang mga credit card ay may kaginhawaan kapag 
gumagamit sila ng mga kard, at ang kaginhawaan ay mas tumataas pa tulong ng chip card at 
mga touchless na pagbabayad. Paano ang pagbabayad sa OK Global ko ihahambing sa mga 
paraan ng pagbabayad na to??

-Mga pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng card o sa pamamagitan ng isang app 
ng telepono at dapat na maging maginhawa kung hindi higit pa kaysa sa kasalukuyang mga 
elektronikong pamamaraan sa pagbabayad.
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16. Anong infrastructure costs ang naroon sa pagpapatakbong sa isang $Billion payment 
processing level?

-Ang prosesong ito ng global cryptocurrency payment ay nasa yugto pa rin ng paglago nito. 
Posible ang pagpapadala ng mga bayad ngayon at ang imprastraktura ay sinusuportahan ng 
isang network ng mga computer na nakikipag-usap sa pamamagitan ng internet. Ang mga gastos 
sa imprastraktura para sa pagproseso ng bayad ay nabawasan dahil sa pag-alis ng mga 
kasangkot na outside commercial parties. Ang pagbabayad ng Cryptocurrency at mga palitan na 
tumatakbo sa kanilang sariling natatanging platform ay maaaring maitayo ngayon mula A 
hanggang Z na may gastos na mas mababa sa $ 500,000 ngunit wala silang mga kinakailangang 
requirements para sa OKGlobal coin SWITCH reinvestment at instant service payment. 
Samakatuwid, ang platform ay binuo upang matugunan ang pagbabago at natatanging demand 
ng OKGlobal coin SWITCH.

17. "Ang mga late fees ay hindi kasama sa pagkalkula ngunit, dapat isaalang-alang na 
maging isang makabuluhan mapagkukunan ng karagdagang kita."

Kung ang mga late fees ay isang makabuluhang mapagkukunan ng kita, bakit hindi ito 

kasama sa mga kalkulasyon?

-napakahirap magbakasakali sa mga late fees dahil ang iba't ibang line of insurance ay 
nagbabalik din ng iba't ibang halaga ng mga late fees. Gayundin, mas gusto kong maging medyo 
konserbatibo kapag kinakalkula ang mga rate ng return (kita).

18. Sinu-sino ang mga kakumpitensya, at kung walang mga kakumpitensya, bakit hindi??

-Sa ngayon ay wala pang kakumpitensya. Ang demokratikong Hindi pa nagagawang negosyo / 
service model ay naglalayong mapakinabangan ng lahat ng mga kalahok sa pamamagitan ng 
paggamit ng blockchain tech ay rebolusyonaryo at maaaring makagambala sa maraming 
tradisyunal na industriya na nakikinabang mula sa pagsingil ng mataas na bayarin para sa 
pamamahala ng pera at financing. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nagagamit ang konseptong 
ito. Maaari lamang kaming mag-isip tungkol sa mga dahilan. Maaaring may kinalaman ito sa 
karanasan, o kawalan nito, ng maraming mga tao na kasangkot sa mundo ng crypto pagdating sa 
tunay na mga problema sa ekonomiya sa mundo. Marahil ang kanilang mga alalahanin ay nasa 
isang higit na antas na panteknikal samantalang nakikita ko ang mga problemang naitama sa 
isang mas pangunahing batayan. Inihambing ko ito sa karamihan sa mga crypto pioneer bilang 
isang intellectual air force samantalang ako ay isang infantry man. Nakikita ko ang mga 
problema sa lupa samantalang ang nakikita lang ng airforce ay ang mga bagay sa ulap. Muli, ito 
ay spekulasyon lang.
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19. . Maaari bang maisara o makumpiska ng mga gobyerno ang Okglobal Coins at mga assets 
nito?

Ang "The Money Project" na sinusuportahan ng komunidad ng OkGlobal Coin, SWITCH at sa 
aking teorya ang MY IDENTITY ay hindi mag sasara o makukumpiska dahil sa ibinahaging 
desentralisadong pandaigdigang blockchain at autonomous na istraktura ng samahan. Kahit na 
itigil pa ang paggamit ng kabuuang internet hindi mabubura ang cold storage decentralized 
blockchain information. Gayunpaman, maari pa rin  kompiskahin ng Gobyerno ang mga ari-
arian at/ o limitahan ang aktibidad. Samakatuwid, dapat nating tiyakin na ang proyekto ay 
tunay na isang democratized autonomous living responsive na organisasyon na armado ng 
kakayahang protektahan ang mga karapatan ng bawat kalahok sa buong mundo na tinukoy ng 
OkGlobal Coin community. Maaari ang mga digital na token ay muling ilunsad upang 
berepikahin ang mga may-ari ng account sa mga pagkakataong hindi patas na pagkumpiska 
tulad ng tinukoy ng OkGlobal Coin community na mga depinasyon.      




