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GIỚI THIỆU VỀ VNDC
VNDC là một stablecoin (đồng tiền ổn định) đầu tiên có mặt
tại Việt Nam, do VNDC HOLDING PTE LTD phát hành,
vận hành trên nền tảng blockchain và được đảm bảo bởi đồng
tiền pháp định Việt Nam đồng (VND).
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VỀ VNDC
Chính thức có mặt trên thị trường vào 01/07/2019, VNDC là một
stablecoin (đồng tiền ổn định) do VNDC HOLDING PTE LTD phát hành,
vận hành trên nền tảng blockchain và được neo với giá trị không đổi 1
VNDC = 1 VND. Cho đến nay, VNDC là stablecoin đầu tiên tại Việt Nam
được đảm bảo bởi đồng tiền pháp định Việt Nam đồng (VND) và là
stablecoin đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng người sở hữu (theo dữ
liệu của Etherscan).
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Sau gần 1 năm nghiên cứu và phát triển, với mong muốn mang VNDC
stablecoin đến gần hơn với công chúng, đội ngũ VNDC đã cho ra mắt
ứng dụng VNDC Wallet Pro - là ứng dụng tài chính cá nhân đa dịch vụ,
hỗ trợ người dùng giao dịch dựa trên đồng tiền trung gian VNDC. Thông
qua rất nhiều tính năng trên ứng dụng, người dùng có thể lưu trữ và đầu
tư tài sản, từ đó tự tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho mình một cách
dễ dàng.
Sau 8 tháng đưa vào hoạt động, đến nay VNDC Wallet Pro đã có hơn
700.000 người sử dụng và hàng triệu giao dịch được diễn ra mỗi ngày.
Đây là động lực rất lớn để đội ngũ VNDC không ngừng cải tiến và hoàn
thiện, đem đến cho cộng đồng những trải nghiệm tốt nhất.

TẦM NHÌN
Là stablecoin đầu tiên có mặt tại Việt Nam, do người Việt phát hành,
VNDC mong muốn mở ra một cuộc cách mạng về tiền tệ trong kỷ nguyên
tài chính mới, đưa giải pháp tiền mã hóa đến gần hơn với đời sống của
cộng đồng. VNDC tin rằng việc tối ưu hóa các hoạt động trao đổi, thanh
toán, giao dịch, đầu tư là cần thiết và tất yếu trong thời đại công nghệ
như hiện nay. Trên đà phát triển đó, VNDC sẽ trở thành stablecoin đại
diện cho Việt Nam trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

ƯU THẾ NỔI BẬT
Tính ổn định
VNDC luôn giữ giá trị ngang bằng với đồng tiền pháp định VND (1 VNDC
= 1 VND) và được đảm bảo bởi 100% tài sản thật.
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Tính thanh khoản
Ở bất kỳ thời điểm nào, người dùng cũng có thể chuyển đổi VNDC thành
tiền VND hoặc ngược lại thông qua ứng dụng VNDC Wallet Pro.

Tính bảo mật
VNDC được xây dựng trên nền tảng blockchain theo tiêu chuẩn của
Ethereum và Binance, với sự tham gia thiết kế công nghệ bảo mật, đảm
bảo an toàn tuyệt đối từ đối tác CyStack.

Tính đa dạng
VNDC không chỉ mang lại giải pháp cho người dùng về giao dịch, tiết
kiệm hay đầu tư mà còn tham gia và phát triển những chiến dịch vì cộng
đồng, không ngừng giải quyết các vấn đề xã hội.

Tính minh bạch
Mọi giao dịch VNDC đều được công khai và lưu trữ hoàn toàn trên nền
tảng blockchain.

THÀNH TỰU
> 700.000 USERS

300+ ĐỐI TÁC

Sau 8 tháng ra mắt ứng dụng

kinh doanh

5 TRIỆU USD

>100 QUỐC GIA

Là khối lượng giao dịch mỗi ngày

hỗ trợ

41 TÀI SẢN SỐ
Đã được niêm yết
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HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
VNDC WALLET PRO
BƯỚC 1.
Cài đặt ứng dụng VNDC Wallet Pro trên Appstore (đối với
iOS) hoặc Google Play (đối với Android)

BƯỚC 2.
Mở ứng dụng và Đăng ký tài khoản

BƯỚC 3.
Xác thực tài khoản (KYC) tại danh mục “Cài đặt” (cần chuẩn
bị CMND/CCCD/Hộ chiếu để xác thực)

BƯỚC 4.
Tiến hành “Mua VNDC” để bắt đầu giao dịch
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CÁC TÍNH NĂNG TRÊN
ỨNG DỤNG VNDC
WALLET PRO
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MUA VNDC/BÁN VNDC
Để có thể tiến hành giao dịch, người dùng cần bắt đầu từ thao
tác nạp tiền vào ví thông qua tính năng “Mua VNDC”. Bạn có
thể nạp tiền vào ví VNDC bằng nhiều hình thức khác nhau như
Internet Banking (tài khoản ngân hàng), Thẻ tín dụng/Ghi nợ
(Visa, Mastercard) hay Ví điện tử (Momo, Zalopay, Paypal,...)
hoặc mua trực tiếp qua Đối tác kinh doanh. Số tiền này có thể
rút về tài khoản ngân hàng của bạn bất cứ lúc nào thông qua
tính năng “Bán VNDC”

STAKING DAILY
Staking Daily là chính sách trả lãi hàng ngày được VNDC áp
dụng khi người dùng lưu trữ tài sản trên ứng dụng. Tương tự
như gửi tiết kiệm ngân hàng, người dùng sẽ nhận được lãi suất
kép 12,79% khi nạp tiền vào ví và lưu trữ tiền tại ví VNDC chỉ
từ 10.000 VNDC. Lãi này được trả vào 23:59 hàng ngày. Người
dùng có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng bất cứ lúc nào mà
không ảnh hưởng đến lãi suất.
Ngoài lãi suất 12,79% từ tài sản VNDC, người dùng còn được
trả lãi 3 - 6% khi lưu trữ các tài sản số khác như Bitcoin (BTC),
USDT, Ethereum (ETH),...(tùy từng tài sản) khi tham gia đầu tư.
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QUY ĐỔI (EXCHANGE)
Một trong những tính năng vượt trội trên ứng dụng VNDC
Wallet Pro là tính năng “Quy đổi” (Exchange), hỗ trợ cộng đồng
người Việt có thể đầu tư các đồng tiền điện tử trên thế giới một
cách dễ dàng. Chỉ bằng 1 thao tác duy nhất tại tính năng “Quy
đổi”, người dùng có thể mua vào và bán ra hơn 40 loại tài sản
đang “hot” nhất trên thị trường hiện nay (như BTC, ETH, USDT,
TOMO,...) với mức giá tốt nhất, không cần thông qua đặt lệnh
như trên các sàn giao dịch khác. Người dùng cũng có thể theo
dõi biến động giá hàng ngày, hàng giờ tại danh mục Thị trường
hoặc Biểu đồ nến.

GIỚI THIỆU
Giới thiệu người dùng (Referral) là chính sách VNDC tạo ra để
người dùng cùng tham gia gây dựng cộng đồng VNDC và có
cơ hội nhận thưởng. Với mỗi người dùng mới hoàn thành Đăng
ký và Xác thực tài khoản (KYC) từ đường link đăng ký của bạn,
bạn sẽ nhận được 10,000 VNDC vào ví. Nếu bạn là Đối tác kinh
doanh, mức thưởng dành cho bạn là 25,000 sau mỗi tài khoản
xác thực thành công. (xem thêm ở mục Đối tác bên dưới).
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CREDIT LINE
Credit Line là tính năng cho vay dưới dạng thế chấp tài sản số.
Tại đây, người dùng có thể tạo khoản vay để đầu tư hoặc giao
dịch với nhiều loại tài sản khác nhau. Mức lãi suất vay chỉ từ
0.067%/ngày và số tiền tối thiểu có thể vay là 200,000 VNDC.
Ví dụ, khi bạn sở hữu 1 BTC với giá trị hiện tại khoảng 380tr
VNĐ, VNDC có thể cho bạn vay tương ứng 50% giá trị của 1 BTC
tương đương 190tr. Bạn có thể sử dụng 190tr này để tiếp tục
đầu tư hoặc sử dụng cho việc tiêu dùng mà không phải bán đi
các tài sản đang đầu tư.

GIAO DỊCH ĐẢM BẢO
(CRYPTO ESCROW)
Để đảm bảo quyền lợi của cả người mua và người bán trong
các giao dịch trực tiếp giữa 2 chủ tài khoản, VNDC cung cấp
tính năng giao dịch đảm bảo (Crypto Escrow). Với tính năng này,
người dùng có thể đặt lệnh mua hoặc bán với cá nhân cụ thể mà
bạn muốn giao dịch cùng. Các giao dịch sẽ được chính hệ thống
VNDC đứng ra làm trung gian xử lý, đảm bảo trách nhiệm thanh
toán của cả bên mua và bên bán, tránh các hành vi gian lận.
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E-VOUCHER
E-voucher là các phiếu nhận thưởng có giá trị quy đổi sang
VNDC. Thông qua đó, người dùng có thể nạp E-voucher để nhận
VNDC khi có các chương trình khuyến mãi, nhận quà hoặc tự
tạo E-voucher để làm phần quà gửi cho người thân, bạn bè,
khách hàng,..

ĐỐI TÁC
Để chia sẻ lợi ích kinh doanh cho người dùng, VNDC triển khai
tính năng “Đối tác” để cộng đồng tham gia trở thành Đối tác kinh
doanh, cùng VNDC phát triển người dùng. Theo “Chính sách
kinh doanh 2.5” đã được cập nhật tại trang chủ VNDC.io, VNDC
phân chia Đối tác kinh doanh thành 4 cấp bậc với những điều
kiện, yêu cầu và quyền lợi khác nhau: Cộng tác viên; Đối tác cấp
cao; Đối tác cấp khu vực; Đối tác cấp quốc gia. Tại tính năng này,
người dùng có thể đăng ký trở thành đối tác kinh doanh bằng
cách đọc hiểu Chính sách kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ cá nhân
và hoàn thành các yêu cầu tương ứng.
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NHỮNG CÁCH
KIẾM TIỀN TỪ VNDC
WALLET PRO
TIẾT KIỆM ĐỂ NHẬN LÃI 12,79%/NĂM

N

ếu bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi nho
nhỏ, mong muốn kiếm thêm thu nhập thụ động
từ khoản tiền đó mà không cần phải làm bất cứ
điều gì, VNDC Wallet là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Chỉ cần nạp tiền vào ví và lưu trữ tiền tại ví từ 10,000
VNDC, bạn đã nhận được lãi suất kép 12,79%/năm,
trong khi lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ 4,5 7%/năm. Lãi này được trả theo ngày (vào 23:59 mỗi
ngày) và cộng dồn theo thời gian. Điều đáng nói là,
bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình
bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng tới lãi suất (khác
với gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn sẽ chỉ được trả lãi
0,1%/năm nếu tất toán trước hạn).
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ĐẦU TƯ TÀI SẢN SỐ
Bên cạnh chứng khoán, bất động sản, forex,...đầu tư tài sản số (hay
tiền mã hóa/tiền ảo/tiền điện tử) là một trong những kênh đầu tư tài
chính thịnh hành nhất tại Việt Nam. Tiền mã hóa đã có mặt trên thị
trường được hơn 13 năm với sự ra đời đầu tiên là Bitcoin (BTC). Ở thời
điểm đó, Bitcoin mới chỉ có giá 0.00076 USD, không ai nghĩ sau hơn 10
năm, giá của nó có thể leo lên tới gần 20,000 USD. Cho đến nay đã có
tới 5400 đồng tiền mã hóa khác nhau được phát minh ra và lưu hành
trên toàn cầu.
Thông thường, để tham gia đầu tư tiền mã hóa tại các sàn giao dịch
trên thế giới, nhà đầu tư phải mua đồng tiền trung gian theo quy định
của sàn đó mới có thể giao dịch. Điều này gây ra cản trở về cách thức
thanh toán, phí chênh lệch “cắt cổ” và quy trình phức tạp cho người
tham gia. Với VNDC Wallet, người dùng có cơ hội gạt bỏ tất cả những
rào cản này để tham gia vào thị trường tiền mã hóa một cách dễ dàng.
Chỉ với 1 thao tác duy nhất tại tính năng “Quy đổi”, nhà đầu tư có thể
mua vào/bán ra hơn 40 tokens tiền mã hóa “hot” nhất hiện nay với
giá tốt nhất thị trường. Ứng dụng cho phép thanh toán trực tiếp bằng
VNDC hoặc bằng các loại thẻ thanh toán khác nhau (nội địa, quốc tế).
Các thông tin về biến động giá của từng loại tài sản sẽ được cập nhật
liên tục hàng giờ tại danh mục Thị trường hoặc Biểu đồ nến. Ngoài cơ
hội sinh lời từ hoạt động đầu tư, người dùng ứng dụng còn được trả lãi
3 - 6%/năm khi nắm giữ các tài sản này tại ví VNDC.
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TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH
Sau 8 tháng hoạt động, hiện nay đã có hơn 300 thành viên trở thành đối
tác kinh doanh của VNDC, cùng VNDC xây dựng cộng đồng ngày càng
lớn mạnh. Các đối tác được VNDC chia sẻ lợi ích kinh doanh một cách
minh bạch, đảm bảo quyền lợi thông qua “Chính sách kinh doanh 2.5”
được cập nhật tại trang chủ VNDC.io.
Cụ thể, dựa trên kết quả hoạt động, sự nghiêm túc trong việc đầu tư của
các đối tác, VNDC phân loại đội ngũ đối tác kinh doanh thành 04 cấp
độ khác nhau (level):
Level 1: Broker - Cộng tác viên
Level 2: Partner - Đối tác cấp cao và phòng giao dịch
Level 3: Regional Partner - Đại lý VNDC cấp khu vực
Level 4: Country Partner - Đại lý VNDC cấp quốc gia
Mỗi cấp độ sẽ đi kèm với các điều kiện, yêu cầu và lợi ích khác nhau,
tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.
Dưới đây là các danh mục lợi nhuận mà đối tác kinh doanh được chia
sẻ:

Thưởng giới thiệu người dùng
Phát triển người dùng: Đối tác sẽ được tặng thưởng mỗi khi mở được
một tài khoản cho một người dùng thành công và hướng dẫn để người
dùng đó trở thành khách hàng tin cậy của VNDC.
Phát triển đối tác: Các đối tác khi tư vấn, giới thiệu thành công các đối
tác khác sẽ được VNDC tặng phần thưởng tương ứng với thù lao. Một
đối tác được được coi là phát triển thành công khi đảm bảo yêu cầu,
hoạt động tốt trong thời gian 1 tháng.
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Hoa hồng Staking Daily
Đối tác ở cấp cao hơn hoặc đối tác gần nhất sẽ được chia sẻ hoa hồng
staking (lãi hàng ngày) từ số dư của những người dùng mà đối tác quản lý.

Ưu đãi và hoa hồng Credit Line
Với VNDC Credit Line, đối tác kinh doanh sẽ được ưu đãi về lãi vay và
nhận hoa hồng mỗi giao dịch vay từ những người dùng trong mạng lưới
của mình.

Ưu đãi và hoa hồng quy đổi (VNDC Exchange)
Ưu đãi: Các đại lý khi quy đổi tài sản số (exchange) sẽ nhận được ưu đãi
về giá (mua với giá thấp hơn và bán được giá cao hơn).
Hoa hồng quy đổi: Khi người dùng được giới thiệu bởi đối tác kinh doanh
thực hiện quy đổi VNDC sang tài sản số khác, các đối tác kinh doanh sẽ
nhận được hoa hồng lên tới 0.35% trên mỗi giao dịch tùy thuộc vào mỗi
loại tài sản.

Hoa hồng nạp rút
Đối tác từ level Partner trở lên có quyền được đăng ký vào danh sách đối
tác uy tín trên VNDC Wallet để xử lý các hoạt động nạp/rút VNDC cho
người dùng và nhận hoa hồng từ các giao dịch.
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GIAO DỊCH P2P TRADING
Giao dịch P2P (peer-to-peer) là phương thức giao dịch trực tiếp giữa 2 cá
nhân người dùng, với mức giá mua và giá bán do người tạo đơn hàng tự đưa
ra. Với tính năng VNDC P2P Trading, VNDC được sử dụng là tài sản trung
gian để giao dịch thay vì sử dụng tiền pháp định như các nền tảng khác, hỗ
trợ người dùng có thể tham gia tạo đơn hàng, thu gom tài sản số cũng như
khớp các lệnh mua/bán từ người dùng khác để kiếm lợi nhuận từ việc chênh
lệch giá. Đây là giải pháp mang lại sự thuận lợi, an toàn tuyệt đối cho những
đại lý và người mua hàng, đồng thời mang đến cơ hội gia tăng tài sản rất lớn
cho những cá nhân tham gia vào thị trường tiền mã hóa.
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ĐẦU TƯ VỚI NAMI FUTURES
Trong những năm gần đây, giao dịch đòn bẩy (Futures) đang là xu hướng
trong giới tài chính và được phổ biến trong hầu hết các sàn giao dịch hiện
nay bởi sự tiện lợi và ưu việt, giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao
dịch lớn hơn phần vốn đang có của họ. Nami Futures là sàn giao dịch đòn
bẩy được sáng lập bởi Nami Corp, hợp tác cùng VNDC hỗ trợ người dùng có
thể giao dịch futures trực tiếp hơn 10 cặp giao dịch với mức đòn bẩy lên tới
125x. Với mức đòn bẩy này, các nhà đầu tư có thể giao dịch với khối lượng
gấp 125 lần số tiền vốn mà khách hàng đang có. Việc niêm yết các cặp giao
dịch hợp đồng tương lai với VNDC giúp có thêm nhiều sự lựa chọn cho nhà
đầu tư cũng như giúp cân đối nguồn vốn của nhà đầu tư khi thực hiện giao
dịch tiền mã hóa.
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23

NHỮNG CHIẾN DỊCH
VÌ CỘNG ĐỒNG
Một trong những sứ mệnh VNDC đặt lên hàng đầu là đưa VNDC vào
cuộc sống, tham gia cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội. Để
thực hiện điều đó, VNDC đã thành lập quỹ “Crypto for Life” - nơi
cộng đồng Crypto có thể ủng hộ tài sản và đồng hành cùng VNDC trên các
chiến dịch. Trong năm 2020, VNDC đã triển khai thành công 2 chiến dịch:

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG
ĐẠI DỊCH COVID-19

... với chương trình “Tiếp sức đến
trường”: hỗ trợ 100 máy AuteC “KIỂM
SOÁT THÂN NHIỆT VÀ VỆ SINH
PHÒNG NGỪA KHÔNG TIẾP XÚC” cho
các trường Tiểu học, THCS và THPT
tại miền khu vực miền Tây đang gặp
khó khăn trong việc kiểm soát phòng
chống dịch bệnh Covid19.
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ĐỒNG HÀNH CÙNG
MIỀN TRUNG VƯỢT LŨ
50.000.000 VND được quy đổi từ các tài sản VNDC, LUA,
TOMO, USDT, ETH do cộng đồng người dùng VNDC ủng
hộ đã được chuyển tới cho đồng bào Miền Trung các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Nam gặp nạn trong trận lũ lụt lịch sử
ngày 07/10/2020.

