
Criptomonedele "intrã"
ºi pe cardurile clasice

L
umea este într-o con-
tinuã transformare ºi
lucrurile nu pot rã-
mâne în urmã nici în
ceea ce priveºte me-
todele de platã ºi mo-

nedele folosite. Visa a anunþat,
luna trecutã, cã va permite utiliza-
rea criptomonedei USD Coin în
tranzacþiile efectuate în cadrul re-
þelei sale de plãþi, acesta fiind un
nou semn al acceptãrii pe scarã
tot mai largã a monedelor digi-
tale în industria financiarã.

Compania a lansat programul
pilot împreunã cu platforma
Crypto.com ºi intenþioneazã sã
ofere opþiunea mai multor parte-
neri în acest an. USD Coin (USDC)

este o criptomonedã stablecoin
(categorie de monede al cãrei
scop principal este menþinerea
unui preþ stabil al criptomonedei
reducerea volatilitãþii preþului
acesteia), a cãrei valoare este co-
relatã în mod direct cu dolarul
american.Tot mai multe compa-
nii financiare, între care BNY Mel-
lon, BlackRock ºi Mastercard au
adoptat iniþiative pentru a folosi
mai mult criptomonedele pentru
investiþii ºi plãþi.

ªeful Tesla, Elon Musk, care au
susþinãtor important al criptomo-
nedelor, a anunþat cã clineþii
companiei pot cumpãra vehicule
electrice cu bitcoin, în speranþa
cã va încuraja utilizarea curentã a

monedelor digitale. "Asistãm la o
cerere din ce în ce mai mare din
partea consumatorilor din întrea-
ga lume pentru a putea accesa,
pãstra ºi utiliza monedele digitale
ºi vedem cererea clienþilor noºtri
de a construi produse care sã ofe-
re acel acces consumatorilor", a
spus Cuy Sheffield director pen-
tru criptomonede la Visa. În mod
tradiþional, dacã un client alege
sã uti l izeze un card Visa
Crypto.com pentru a plãti o ca-
fea, moneda digitalã deþinutã
într-un portofel de criptomonede
trebuie convertitã în bani tradi-
þionali. Portofelul criptomonede-
lor va depune bani tradiþionali
într-un cont bancar, pentru a fi

trimiºi la Visa la sfârºitul zilei în ve-
derea decontãrii, acest sistem
adãugând costuri pentru compa-
nii. Iniþiativa Visa, care va utiliza
blockchain-ul ethereum, eliminã
necesitatea de a converti mone-
da digitalã în bani tradiþionali
pentru ca tranzacþia sã fie decon-
tatã. Visa a anunþat cã a colaborat
cu banca de active digitale
Anchorage ºi a finalizat prima
tranzacþie în aceastã lunã -
Crypto.com trimitând USDC la
adresa Ethereum a Visa de la
Anchorage.
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