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Bitomat – czym jest i jak działa bankomat
Bitcoin?
Kryptowaluty cieszą się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Umożliwiają one przeprowadzanie
różnych transakcji, dokonywanie płatności i charakteryzują zmiennymi kursami. Na rynku światowym działa
prawie 12 tysięcy bankomatów do kryptowalut. Przy ich pomocy możliwy jest zakup oraz sprzedaż takich
walut, jak Bitcoin i nie tylko.
Bitomaty są produkowane przez około 40 firm i można je znaleźć w 70 krajach, w różnych galeriach,
sklepach i innych miejscach. Są one obsługiwane przez około 600 operatorów. Jeśli chodzi o Polskę to
nasz kraj zajmuje 7 miejsce na świecie oferując dostęp do bitomatów w 81 różnych miejscach. Wyżej w
tym rankingu znajdują się kraje, takie jak Szwajcaria, Hiszpania, Austria, UK, Stany Zjednoczone oraz
Kanada.

Wygodny zakup i sprzedaż kryptowalut w bitomacie
Światowym liderem w branży bitomatów są Stany Zjednoczone, które oferują dostęp aż do 9,5 tysiąca z
12 tysięcy bitomatów dostępnych na całym świecie. Oznacza to, że polskie bitomaty dostępne w 81
miastach to bardzo mała ilość. Na szczęście w ostatnim czasie takich rozwiązań przybywa i cieszą się
coraz większą popularnością.
Opisywane bankomaty Bitcoin i innych kryptowalut umożliwiają przeprowadzenie transakcji kupna albo
sprzedaży konkretnej kryptowaluty. Urządzenia są łatwe w obsłudze. Użytkownik w pierwszej kolejności
musi podać adres portfela lub zeskanować jego kod QR, a następnie wskazuje, gdzie mają zostać przelane
pieniądze. Następnie należy umieścić w bankomacie pieniądze i potwierdzić transakcję.
W przypadku wypłaty pieniędzy z bitomatu, należy określić ilość aktywów, które chcemy wypłacić.
Urządzenie generuje druk z numerem do wykonania przelewu oraz z kodem QR wybranej kryptowaluty. Po
wykonaniu i potwierdzeniu przelewu należy ponownie podejść do urządzenia i wypłacić z niego gotówkę.

Najważniejsze zalety i wady bitomatów
Istotnym atutem bitomatu jest fakt, że urządzenie to jest w stanie dokonać szybkiej wymiany gotówki na
kryptowaluty oraz odwrotnie. Transakcji można dokonać w dowolnym momencie i zachować jej pełną
anonimowość. Można korzystać z usług kantorów i giełd, jednak wymagają one weryfikacji danych
użytkownika. W przypadku bitomatów zapewniana jest o wiele wyższa prywatność. Wadą tego
rozwiązania może być jednak występowanie dużych różnic pomiędzy ceną zakupu, a sprzedaży, które
potrafią sięgać kwot rzędu kilku tysięcy złotych.
Co więcej, należy pamiętać o prowizjach, które są pobierane przez operatorów bitomatów. Portal Coin
ATM Radar to największa dostępna w Internecie baza danych dotyczących bitomatów. Zgodnie z
informacjami, które można znaleźć w tym serwisie, prowizje operatorów wynoszą zwykle kilka procent. W
przypadku kupna kryptowaluty mogą okresowo przekroczyć nawet poziom 8%.
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Podsumowanie – czy bitomaty są godne polecenia?
Bankomaty Bitcoin z pewnością stanowią interesującą alternatywę dla innych metod zakupu oraz
sprzedaży bitcoina czy też innych aktywów. Dostęp do gotówki jest bardzo szybki, jednak należy liczyć się
z dodatkowymi kosztami, na które trzeba zwracać uwagę przeprowadzając transakcję.
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