2
0
2
0

|

Mỗi đối tác kinh doanh là một đại sứ của VNDC
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1. Triết lý
Với mong muốn ứng dụng VNDC vào từng ngõ ngách của cuộc sống người Việt trên toàn
thế giới, để góp phần tạo ra những giá trị mới và giải quyết các vấn đề tài chính đang tồn
tại. Tuy nhiên, VNDC không thể làm việc này một mình, VNDC mong muốn hợp tác với các
đối tác kinh doanh là các cá nhân, tổ chức hiểu về mô hình hoạt động, tầm nhìn và những
giá trị cốt lõi của VNDC, cùng tham gia phát triển và phổ biến đến cộng đồng người Việt
trên toàn thế giới.
Mỗi đối tác kinh doanh là một đại sứ của VNDC, đối tác là người mang niềm tin, giá trị cốt
lõi, tầm nhìn và những thông tin hữu ích từ VNDC đến với mỗi người dùng một cách nhanh
chóng và chính xác nhất. Các đối tác kinh doanh chính là những người dùng trải nghiệm
các sản phẩm, tính năng mới của VNDC đầu tiên, đánh giá được chất lượng và giá trị mà
sản phẩm mang lại từ đó giới thiệu đến tay những người dùng khác.
Qua tài liệu này, VNDC mong muốn xây dựng một chính sách kinh doanh đầy đủ, minh
bạch và rõ ràng nhất để tạo được niềm tin cho đối tác và đối tác sẽ cùng tham gia phát
triển, kinh doanh để tạo ra lợi nhuận với VNDC.
Dựa trên kết quả hoạt động, sự nghiêm túc trong việc đầu tư của các đối tác, VNDC phân
loại đối tác thành 04 cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ sẽ đi kèm với các điều kiện, yêu cầu
và lợi ích khác nhau (sẽ được mô tả chi tiết ở mục số 3). Bao gồm:
Đối tác cơ bản (BASIC)
Đối tác bạc (SILVER)
Đối tác vàng (GOLDEN)

VNDC luôn luôn đón chào các đối tác kinh doanh mới mỗi ngày, chúng tôi xây dựng cơ
chế, chính sách và tạo những điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để các đối tác có thể phát triển sự
nghiệp của mình cùng với VNDC. Song song với đó, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, VNDC
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Đối tác kim cương (DIAMOND)

có những yêu cầu nhất định dành cho các đối tác về việc bảo vệ hình ảnh, tính chính xác
|

của thông tin và sự minh bạch trong hoạt động của đối tác. Với mong muốn lấy khách
hàng làm trung tâm, VNDC sẵn sàng loại bỏ những đối tác có hành vi sai phạm gây ảnh
những hành vi gian lận.
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hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của VNDC, những đối tác hoạt động không tích cực và có
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2. Điều kiện duy trì đối tác kinh doanh
Để trở thành đối tác của VNDC, trước tiên các các đối tác kinh doanh cần phải là người
dùng đã có đủ trải nghiệm thực tế với sản phẩm VNDC. Hiểu rõ ràng về giá trị, cách thức
hoạt động, tầm nhìn của VNDC và thực sự có mong muốn cùng phát triển VNDC trở thành
stablecoin của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Dưới đây là các tiêu chí cần thiết
để có thể đăng ký trở thành đối tác và duy trì đối tác trong suốt quá trình hoạt động.

Tiêu chí

BASIC

SILVER

GOLDEN

DIAMOND

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
VNDC chỉ xét duyệt cho đối tác đủ điều kiện
Số dư tối thiểu

10,000,000

20,000,000

100,000,000

500,000,000

Số lượng người đã
giới thiệu

5

20

100

200

Thời gian trải nghiệm
VNDC

Tối thiểu là
1 tuần

Tối thiểu là
1 tuần

Tối thiểu là
1 tuần

Tối thiểu là
1 tuần

Vốn điều lệ:
100,000,000

Vốn điều lệ:
500,000,000

Giấy phép đăng ký kinh
doanh
Trực thuộc đối tác cấp
cao hơn

Phải trực
thuộc 1 đối
tác bạc

Tăng trưởng người
dùng (mỗi tuần)

5

20

3%

3%

Duy trì số dư

10,000,000

20,000,000

100,000,000

500,000,000

Hoa hồng tối thiểu/tuần

250,000

1,000,000

20,000,000

100,000,000
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ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ
Đảm bảo được KPI hoa hồng và duy trì số dư mỗi tuần
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Vào ngày thứ 2 hàng tuần VNDC sẽ tiến hành rà xoát các đối tác kinh doanh không đủ điều kiện và thực hiện
chuyển xuống nhóm thấp hơn nếu không đạt yêu cầu về duy trì số dư.
Hàng tuần hệ thống sẽ cảnh báo các đối tác kinh doanh không đạt được yêu cầu về doanh số, hoa hồng và
thực hiện chuyển ĐTKD xuống mức thấp hơn nếu bị cảnh báo trong 03 tuần liên tiếp.
Lưu ý, riêng chính sách chia sẻ hoa hồng Staking và hoa hồng lãi vay Credit Line, khách hàng phải duy trì đủ
số dư tối thiểu trước 00h00 mỗi ngày để có thể nhận được hoa hồng.
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Lưu ý:
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3. Chính sách chia sẻ lợi nhuận
3.1. Chính sách KYC và thưởng giới thiệu
Trong bản cập nhật gần nhất tới, VNDC sẽ cập nhật tính năng cho phép các đối tác kinh
doanh có thể duyệt KYC trực tiếp cho người dùng mà mình giới thiệu và được nhận hoa
hồng 2 cấp độ.
Tuy nhiên, để đảm bảo sự chính xác và minh bạch, tính năng duyệt KYC chỉ được mở cho
các đối tác cấp BẠC trở lên. Với các đối tác cấp cơ bản (BASIC) muốn bật tính năng này
sẽ cần gửi yêu cầu đến VNDC (qua ứng dụng mobile) và đáp ứng điều kiện số dư tối thiểu
10,000,000 VNDC sẽ được giữ lại tài khoản VNDC để nhận lãi hàng ngày.

Tiêu chí

BASIC

SILVER

Người dùng (người
được giới thiệu)

10,000 VNDC 10,000 VNDC 10,000 VNDC 10,000 VNDC

Cấp 1: Người giới thiệu

25,000 VNDC 25,000 VNDC 25,000 VNDC 25,000 VNDC

Cấp 2: Đại lý giới thiệu

10,000 VNDC 10,000 VNDC 10,000 VNDC 10,000 VNDC

Mức phạt vi phạm (trên
mỗi người dùng sai
phạm)

100,000

500,000

GOLDEN

1,000,000

DIAMOND

5,000,000

Lưu ý:
Tiêu chuẩn thực hiện KYC:
Đầy đủ thông tin và hình ảnh của người dùng.
Số tiền bị giữ lại tài khoản, khách hàng sẽ không thể quy đổi, chuyển hoặc bán ra VND, tuy nhiên khách hàng
có thể rút về bất cứ lúc nào bằng việc email đến hi@vndc.io, hệ thống sẽ tắt tính năng duyệt KYC và mở lại
số dư tài khoản cho đối tác.

https: //vndc.i o

Là người dùng chính chủ.

3.2. Chính sách hoa hồng Staking Daily (nhận lãi hàng ngày)

VNDC Wallet bao gồm: VNDC, BTC, ETH, CHI, USDT và USDS.
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quản lý. Hiện nay, VNDC đã hỗ trợ trả Staking Daily cho tất cả các tài sản được lưu trữ trên

|

Hoa hồng Staking sẽ được tính dựa trên tổng số dư của những người dùng mà đối tác

Tiêu chí

BASIC

SILVER

GOLDEN

DIAMOND

VNDC

0.016%

0.016%

0.016%

0.016%

USDT

0.008%

0.008%

0.008%

0.008%

CHI

0.004%

0.004%

0.004%

0.004%

ETH

0.004%

0.004%

0.004%

0.004%

BTC

0.004%

0.004%

0.004%

0.004%

USDS

0.008%

0.008%

0.008%

0.008%

Lưu ý:
0.016% mỗi ngày tương đương với ~6% mỗi năm.
0.008% mỗi ngày tương đương với ~3% mỗi năm.
0.004% mỗi ngày tương đương với ~1.5% mỗi năm.

3.3. 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 (những người bạn giới thiệu).

Tiêu chí

BASIC

SILVER

GOLDEN

DIAMOND

VNDC by VNDC
Holding PTE. LTD

0.064%

0.062%

0.060%

0.055%

USDT by Nexo

0.031%

0.030%

0.029%

0.025%

USDS by Stably

0.031%

0.030%

0.029%

0.025%

Ưu đãi vay cho đối tác

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

USDT by Nexo

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

USDS by Stably

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

|

VNDC by VNDC
Holding PTE. LTD
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Hoa hồng
Lợi nhuận trên số lãi phải trả của tất cả những người dùng đang sử dụng sản phẩm
vay Credit Line.

vay vào hồi 23h00 mỗi ngày.
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Lãi sẽ được trả hàng ngày cho đối tác kinh doanh khi hệ thống thực hiện thu lãi từ người

3.4. Ưu đãi và Hoa hồng quy đổi (VNDC Exchange)
Với các đại lý khi trực tiếp giao dịch quy đổi tài sản số (exchange) trên VNDC Wallet sẽ
được VNDC ưu đãi về giá (cụ thể là: tăng giá mua vào và giảm giá bán ra), tùy thuộc vào
mỗi loại tài sản số.
Với các giao dịch quy đổi từ VNDC sang các tài sản số (giao dịch Mua Crypto) từ người
dùng được giới thiệu bởi các đối tác kinh doanh, các đối tác kinh doanh sẽ nhận được hoa
hồng trên mỗi giao dịch của đối tác. Hoa hồng lên đến 1.2% giá trị của mỗi giao dịch tùy
thuộc vào mỗi loại tài sản số.

Tiêu chí

BASIC

SILVER

GOLDEN

DIAMOND

Ưu đãi cho đối tác
Giảm trực tiếp trên tỷ quy đổi tài sản số với VNDC
CHI

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

USDT

-0.02%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

ETH

-0.02%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

BTC

-0.02%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

USDS

-0.02%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

Hoa hồng giao dịch
Được tính toán trên giá trị của mỗi giao dịch quy đổi từ VNDC sang một tài sản khác
0.8%

1.0%

1.1%

1.2%

USDT

0.05%

0.06%

0.07%

0.08%

ETH

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

BTC

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

USDS

0.05%

0.06%

0.07%

0.08%
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CHI
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3.5. Hoa hồng nạp rút
Đối tác từ cấp bạc trở lên nếu đủ điều kiện, có quyền được đăng ký vào danh sách đối tác
tiêu biểu trên VNDC Wallet để xử lý các hoạt động nạp/rút VNDC cho người dùng. Đối tác
sẽ được nhận hoa hồng trên mỗi thao tác nạp rút. Hoa hồng nạp rút được VNDC chi trả dựa
trên giá trị của giao dịch nạp rút. Tỷ lệ hoa hồng nạp rút như sau:

Tiêu chí

BASIC

Hoa hồng nạp/rút

0.02% giá trị giao dịch
- Tối thiểu là: 2,000 VNDC
- Tối đa là: 20,000 VNDC

https: //vndc.i o
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4. Yêu cầu về việc bảo vệ
thương hiệu VNDC
Với triết lý mỗi đối tác kinh doanh là một đại sứ của VNDC, chúng tôi luôn nỗ lực để cung
cấp, hỗ trợ cho đối tác kinh doanh những điều kiện thuận lợi nhất. Giúp đối tác có thể phát
triển sự nghiệp của mình với VNDC một cách nghiêm túc và mang lại nguồn thu nhập tốt
cho các đối tác. Với các thay đổi về chính sách, sản phẩm, định hướng hay các tin tức mới
về VNDC sẽ được chúng tôi chia sẻ đến các đối tác kinh doanh sớm nhất.
Song song với hỗ trợ, VNDC yêu cầu 100% các đối tác kinh doanh của VNDC phải truyền
tải các thông tin từ VNDC, chính sách của VNDC đến người dùng một trung thực và chính
xác nhất. Thực hiện hỗ trợ, chăm sóc các khách hàng của VNDC tận tình, tận tâm.
Việc sử dụng các hình ảnh, thương hiệu của VNDC phải đảm bảo tính chính xác và phù
hợp. VNDC sẽ chỉ công bố các bộ tài liệu, hình ảnh và các tư liệu truyền thông trên một số
kênh thông tin sau:
Website chính thức: https://vndc.io
Trang tin tức chính thống, blog: https://blog.vndc.io
Trang Facebook Official: https://www.facebook.com/vndc.io/
Trang Youtube Official: VNDC
Trang Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vndcstablecoin
Zalo Official: https://zalo.me/920657677528400923
Trang Medium Official: https://medium.com/vndc-blog/
Nhóm hỗ trợ người dùng: https://www.facebook.com/groups/VNDC.io
Nhóm hỗ trợ đối tác kinh doanh: https://www.facebook.com/groups/VNDC.DTKD/

kinh doanh vi phạm các quy định về bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người dùng của VNDC.
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VNDC có quyền đưa ra các hình phạt về tài chính, quyền lợi đối tác kinh doanh cho đối tác
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5. Những hỗ trợ khác từ VNDC
Đây là những chính sách hỗ trợ (không bắt buộc) mà VNDC có thể thực hiện để hỗ trợ đối
tác, dựa trên những đóng góp, cấp bậc và mạng lưới thành viên VNDC mà đối tác đang
xây dựng.

5.1. Hỗ trợ về marketing và kinh doanh
Các đối tác kinh doanh có quyền sử dụng các ấn phẩm truyền thông, tài liệu từ VNDC. Được
hỗ trợ thiết kế các catalogue, tờ rơi, banner… phụ thuộc vào từng chiến dịch, sự kiện của
VNDC. Được công nhận trên hệ thống thông tin của VNDC và xuất hiện trên hệ thống tìm
kiếm đối tác kinh doanh của khách hàng thông thường.
Đặc biệt, VNDC sẽ tích cực đầu tư và hỗ trợ các đối tác nghiêm túc đại diện cho từng vị
trí địa lý (các tỉnh thành và vùng quốc tế) để phát triển mạng lưới và cùng kinh doanh với
VNDC. Dựa trên đề án, kế hoạch được VNDC phê duyệt.

5.2. Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp
Đối tác kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại/email/group chat các vấn đề về kỹ
thuật. Với các đối tác từ cấp Bạc trở lên, VNDC sẽ có các nhóm đặc biệt để hỗ trợ liên tục
24/7 các vấn đề về kỹ thuật hay xử lý nhanh các vấn đề phát sinh của người dùng và đối
tác kinh doanh.

5.3. Hỗ trợ đào tạo
các đối tác kinh doanh của VNDC. Tập trung vào các chủ đề sau: (người đào tạo có thể
đến từ VNDC hoặc các đối tác khác của VNDC).
Đào tạo về VNDC
Blockchain và tiền mã hóa
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Từ tháng 6/2020, hàng tháng VNDC sẽ tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến dành riêng cho

Giao dịch tiền mã hóa
|

Tài chính cá nhân
Đầu tư mạo hiểm (Venture Capital)
.....
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Các hình thức đầu tư
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6. Liên hệ
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với VNDC theo thông tin sau:
Mr. Trần Thanh Tâm, CEO của VNDC.
Email: hi@vndc.io
Hotline: 1900636541 hoặc 0904226352
Địa chỉ:
Singapore: 1B TRENGGANU STREET, SINGAPORE 058455.
England: Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England M40 8BB
Vietnam: Số 81, Nguyễn Hiền, KDC 91B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số 6 đường 8, Quận 7, TP. HCM.
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