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Walmart intentioneaza sa instaleze 8.000 de
bancomate Bitcoin in SUA
Walmart s-a asociat cu compania Coinstar de masini de incasat monede si
schimbul de criptomonede CoinMe pentru a instala 200 de bancomate Bitcoin
in magazinele sale din SUA, relateaza stiripesurse.
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Desi pilotul include doar 200 de chioscuri, lansarea mai larga intentioneaza sa vada in cele din
urma instalarea a 8.000 de bancomatebitcoin in toata tara, potrivit Bloomberg. Deocamdata nu au
existat alte detalii privind termenele, conformcointelegraph.com
Potrivit Coin ATM Radar, exista in prezent peste 25.000 de bancomate bitcoin la anumite
magazine alimentare si statii de service din SUA, Coinstar opereaza 4400 de chioscuri activate
pentru achizitii bitcoin, in 33 de state.
Directorul de strategie si sef de cercetare la BitOoda Sam Doctor a declarat pentru Bloomberg
ca, desi ATM-urile Bitcoin nu sunt o dezvoltare noua si pot fi gasite deja la multe supermarketuri:
„Totusi, Walmart extinde accesul Bitcoin la mai multi oameni si ii confera o legitimitate
suplimentara in randul scepticilor, in cazul in care il vor lansa dincolo de un pilot initial.”
Clientii pot folosi ATM-ul Bitcoin introducand o bancnota si primind un voucher pe hartie cu un
cod de rascumparare. Pentru a valorifica codul, clientii trebuie sa configureze apoi un cont
Coinme si sa efectueze o verificare de fond. Utilizatorii nu pot retrage Bitcoin din contul lor, fara

nicio indicatie privind planurile de a oferi aceasta functionalitate in viitorul apropiat.
ATM-urile Bitcoin au o suprataxa de 11%, compusa dintr-o taxa de 4% pentru optiunea Bitcoin,
plus o taxa suplimentara de schimb de numerar de 7%.
Ca punct de comparatie, platformele populare de tranzactionare criptografica Binance si
Coinbase taxeaza cu 3% pana la 4,5% si, respectiv, 3,99% pentru achizitiile cu cardul de credit.
Este gratuit sa faceti o depunere directa dintr-un cont bancar intr-un portofel Binance sau
Coinbase.
stirea a fost binevenita ca un semn al adoptarii mainstream de catre unii, inclusiv influentatorul
Lark Davis care a spus „Wal Mart vinde Bitcoin acum ... cool!” Cu toate acestea, alti utilizatori s-au
plans de taxele mari.
„Taxele ATM-ului BTC sunt notoriu de mari, plus pretul „actual” BTC este intotdeauna mult mai
mare la cumparare si mai mic atunci cand se vinde”, a scris datcyberguy pe Twitter ca raspuns la
stiri.
„Este o inselaciune, dar cel putin este un semn de adoptie - cred ca unii oameni ar putea dori BTC
suficient pentru a plati taxe uriase”, a comentat utilizatorul Reddit Axatar.
Acesta nu este primul semn de interes pe care Walmart l-a aratat in lumea cripto. in august,
gigantul de retail a anuntat ca cauta un produs criptografic care sa conduca strategia de moneda
digitala a companiei . De atunci, lista de locuri de munca a fost eliminata de pe site-ul Walmart,
dar o reclama pentru acest rol ramane pe Linkedin .
Walmart China a facut echipa si cu platforma de management al lantului de aprovizionare bazata
pe blockchain, VeChain, pentru a urmari produsele.
Cu toate acestea, a existat un oarecare scepticism cu privire la stirile Bitcoin ATM, care vine in
urma unui comunicat de presa fals Walmart din septembrie , care a anuntat un parteneriat cu
Litecoin (LTC). Farsa a determinat pentru scurt timp preturile altcoin-ului sa creasca cu peste
20%.
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