
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ASURE
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι συγκεντρωτικά και δεν μπορέι ο 

καθένας έχει πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Ο τομέας αυτός δεν έχει ακόμη διαταραχθεί ώστε να αλλάξει ριζικά.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η κοινωνική ασφάλιση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομική και την πολιτική ανάπτυξη και είναι ένα 

από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση της φτώχειας. Ακόμα, 4,1 

δισεκατομμύρια  άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Αναποτελεσματική των Υποδομών

Οι χώρες έχουν πολύ υψηλες διοικητικές δαπάνες για τη λειτουργία των συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης.

(Δαπάνες της Γερμανίας το 2017 ανέρχεται σε περ. 24.200.000.000 €)

Ευπαθή σε σφάλματα, 
απάτη και διαφθορά
(2% έως 5% κατά μέσο όρο και έως 10% των συνολικών δαπανών 
χάνονται)

Ξεπερασμένη 
υποδομή.(Άνω των 
40 ετών)

Η έλλειψη αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

Η υποδομη της κοινωνικής ασφάλισης σήμερα δεν είναι σε θέση να χειριστεί τις απαιτήσεις του αύριο.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η σημερινές αλυσίδες δεν είναι σε θέση να χειρίζονται τις απαιτήσεις του αύριο.

Κλιμάκωση

• Η σημερινές αλυσίδες δεν 

κλίμακόνουν αρκετα για πολλές 

περιπτώσεις χρήσης της κοινωνικής 

ασφάλισης.

Έξυπνες-Συμβάσεις

• Οι έξυπνες συμβάσεις σημερα δεν 

επιτρέπουν την πιο πολύπλοκες 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες 

για τα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης.

Επεξεργασίες και 

Διαχείριση

• Η επεξεργασία των 

δεδομένων εντός της 

αλυσίδας είναι δαπανηρή 

και δυσκίνητη.



Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΣ

Παρέχουμε  την αλυσίδα συναλλαγών και την υποδομή σε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους για να έχουν 

και την πρόσβαση σε υποδομή και σε αποκεντρωμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για να 

επιτευχθεί μια μεγάλη κοινωνική επίπτωση εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Asure Αλυσίδα Συναλλαγών

Σχεδιασμένη για μεγάλες ασφαλιστικές και

σύστηματα κοινωνικής ασφάλισης

.

Asure Δίκτυο
Επιτρέπει την ανταλλαγή περιουσιακών 

στοιχείων μεταξύ ανεξάρτητων πλευρικών 

αλυσίδών κοινωνικής ασφάλισης που 

χρησιμοποιούν το Asure.

Asure Πλατφόρμα

Παρέχει τα εργαλεία και τα πλαίσια 

που θα διέπουν το Δίκτυο του Asure 
για την ανάπτυξη και διατήρηση του κοινωνικού

συστήματος ασφαλείας.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ASURE ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ASURE ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Υγειονομική αλυσίδα

αλυσίδα περίθαλψης 

αλυσίδα σύνταξης

πλευρική αλυσίδα

- Ethereum βασικό δίκτυο - 
polkadot βασικό δίκτυοΠαγκόσμια 

σύνταξη πλευρική 

αλυσίδα

Νέα Υόρκη 

σύνταξη πλευρικής 

αλυσίδα

Asure για περιπτώσεις χρήσης 

σε μεγάλες ασφαλιστικές

Πλευρική αλυσίδα 

μπορούν να 

ανταλλάξουν τα 

περιουσιακά στοιχεία 

μέσω του δικτύου Asure



ΑΓΟΡΑ: ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Σύνολο Διευθυνσιοδοτούμενη Αγοράς 

7.5δις

4.1δις
τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Υπάρχοντα και ανεπαρκή συστήματα δεν θα εξεταστούν εδώ

16.41 * εκ
Ζήτηση της Αγοράς Εισαγωγή της ασφάλειας συνταξιοδότησης σε μια χώρα με 

43 εκατομμύρια άτομα (άνω των 20 ετών).

*Παράδειγμα: Ουγκάντα

αγοράς κοινωνικής ασφάλισης σε όλο τον κόσμο

Για απλή χρήση μιας μόνο κοινωνικής ασφάλισης ανά 

μήνα

Υψηλούς όγκους συναλλαγών είναι 
σημαντικοί για την αυξηση της αξιας.

 
Επισκευαστούν Διαθέσιμο Αγορά Επισκευαστούν 

Διαθέσιμο Αγορά Πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σεΠάνω από 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο

Bitcoin Tx / Μήνας: 9,06 εκατ Ethereum 
Tx / Μήνας: 18.91 εκ
* Μαρ 2019



ΑΓΟΡΑ: Μια μοναδική αξια

16.41 * εκ

Μέγεθος Αγοράς

16.410.000: 30 = 546.666

https://www.asure.network/staking-rewards-calculator

*Παράδειγμα



Το οικονομικό μοντέλο

Οι επικύρωτες του δικτύου λαμβάνουν 

αμοιβές για την επικύρωση των 

συναλλαγών.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών λαμβάνουν 

αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών.

Πιστοποιητης στο Δίκτυο Πάροχος υπηρεσιών

Ανταμοιβή Block Ανταμοιβή Υπηρεσία;

(Απόδειξη της συμμετοχής)(Απόδειξη της συμμετοχής)



Αξία του νομίσματος

Η βασική κινητήρια δύναμη αξία πίσω από την τιμή του ASR είναι η ζήτηση από το οικοσύστημα, όπου το 

κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόδειξη της συμμετοχής τους μηχανισμούς συναίνεσης και διακυβέρνηση κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόδειξη της συμμετοχής τους μηχανισμούς συναίνεσης και διακυβέρνηση κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόδειξη της συμμετοχής τους μηχανισμούς συναίνεσης και διακυβέρνηση κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόδειξη της συμμετοχής τους μηχανισμούς συναίνεσης και διακυβέρνηση 

του δικτύου.

Το Ίδρυμα του Asure έχει ήδη αναπτύξει διάφορα σενάρια εφαρμογής και 

χρειάζεται ένα επεκτάσιμο δίκτυο για τη βιώσιμη λειτουργία. 

Κοινωνική ασφάλιση αιτία συστήματα μεγάλους όγκους συναλλαγών. Με τη χρήση των κουπονιών Κοινωνική ασφάλιση αιτία συστήματα μεγάλους όγκους συναλλαγών. Με τη χρήση των κουπονιών Κοινωνική ασφάλιση αιτία συστήματα μεγάλους όγκους συναλλαγών. Με τη χρήση των κουπονιών Κοινωνική ασφάλιση αιτία συστήματα μεγάλους όγκους συναλλαγών. Με τη χρήση των κουπονιών 

ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία ASR για αμοιβές συναλλαγής στο δίκτυο, η ζήτηση για τη συμβολική ASR και ως εκ τούτου η αξία 

των αυξήσεων συμβολική.



ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

* Τα απούλητα νομίσματα θα καούν

100.000.000 ASR

45.000.000 ASR

Asure

ASR

ETH

1 ASR = 1.00 USD (ΕΤΗ ισοδύναμο)

Προμήθεια

 για την πώληση 

  Όνομα 

Συμβολο 

Αποδεκτα νομίσματα 

Συναλλαγματιική Ισοτιμιια

Ελάχιστη συμβολή
0.5 ΕΤΗ

1 Αύγουστου έως 15 Αύγουστου 2019

$ 5.000.000

Προ-πώληση

Προ-πώληση όριο

Προ-πώληση Όροι 

Πρώτη εβδομάδα 50% μπόνους και μετά την πρώτη εβδομάδα 25% μπόνους

1 Δεκ-31 Δεκ 2019

$ 35.000.000

Πώληση

Πώληση Όριο

Πώληση Όροι 

Πρώτη εβδομάδα 15% μπόνους

Καταχώρηση 

Κουπόνι Εμπόριο Περιορισμός 

Τα ASR θα εισαχθούν στοχρηματιστήρια με τα νομίσματα να 

είναι κλειδώμένα κατοχύρωσης μετα τις περιόδους των πωλήσεων

Σύνολο σκληρού ορίου $ 40.000.000



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ



Τι μας κάνει να διαφέρουμε από τους 
ανταγωνιστές μας;

Είμαστε ειδικοί στον τομέα της ασφάλισης και της πληροφορικής

Επικεντρώθηκαμε στην κοινωνική ασφάλιση

Κλιμακωτό δίκτυο αλυσίδας

Μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα του Asure



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

2017

2018

2019

2023

Πρώτα ερευνητικά 

προγράμματα με τεχνολογίες 

αλυσίδας και απόδειξη της 

έννοιες των έξυπνων 

συστημάτων σύμβασης.

Η απόδειξη της ιδέας του γερμανικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος και της 
παγκόσμιας σύνταξη μέσω της 
αλυσίδας. Ιδρύθηκε το Ίδρυμα Asure 
στην Ελβετία.

Έρευνα για συνολικά διαθέσιμα του 

συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Ανάπτυξη του Asure.Network και τουι 

testnet. 
TGE Φάση 1 και Φάση 2.

Asure.Network 2.0 θα συνδεθεί με το polkadot 

και να μετατραοπεί σε ένα parachain και 

πολλαπλών-αλυσίδων, η οποία θα αυξήσει 

ακόμη περισσότερο την επεκτασιμότητα και 

την ασφάλεια του Asure.Network. 



ΙΔΡΥΤΕΣ

Paul Mizel

Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος 15+ 

χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 

πληροφορικής, την ασφάλιση και την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Fabian Raetz

Ιδρυτής, ΚΟΤ 10+ χρόνια εμπειρίας στον 

τομέα της πληροφορικής, την ανάπτυξη 

λογισμικού των επιχειρήσεων στον τομέα 

των ασφαλίσεων

Gamal Schmuck

εμπειρία Ιδρυτής 7+ ετών σε αρχές 

και την οργάνωση της επιχείρησης 

έργων στον τομέα των ασφαλίσεων



ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Alexander
Bohner 

Σύμβουλος 

Αλυσίδας

Dennis 
Rittinghaus 

Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων

Michael 
Lurz 

Ασφαλιστικός 

Σύμβουλος

Emanuel 
Kuceradis 

Σύμβουλος 

Τεχνολογίας



ICO Bench

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ



Συμμετάσχετε στο κίνημα

Ας αλλάξουμε την κοινωνική ασφάλιση προς το καλύτερο.

Asure 
Zug, Ελβετία

Ιστοσελίδα: https://asure.network




