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Giới thiệu
VNDC là một stablecoin do VNDC HOLDING PTE LTD vận hành, được phát hành
trên nền tảng blockchain và được đảm bảo 100% bằng Việt Nam đồng (VND). Giá trị
của VNDC luôn luôn bằng giá trị của Việt Nam đồng (1 VNDC = 1 VND). VNDC được

Các kênh truyền thông
➢ Website: www.vndc.io

xây dựng và phát triển trên mạng lưới Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và tiêu
chuẩn BEP-2 của Binance Chain. Sứ mệnh của chúng tôi là mở ra một hệ thống tiền

➢ Facebook: /vndc.io

mã hoá mới, toàn cầu, không sử dụng tiền pháp định và mang đến các sản phẩm
VNDC tới mọi người.
VNDC là stablecoin đầu tiên được đảm bảo bằng Việt Nam đồng và là stablecoin

đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người sở hữu Stablecoin, theo dữ liệu của
Etherscan.

VNDC ĐƯỢC ĐỀ CẬP BỞI

➢ Twitter: /vndcstable

➢ Medium: /vndc-blog
➢ Blog: blog.vndc.io
➢ Telegram: vndcvietnam

➢ VNDC Profile (Coinmarketcap)

Tầm nhìn
➢ Trở thành Stablecoin đầu tiên đại diện cho
cộng đồng Việt trên thị trường toàn cầu
➢ Mở ra một cuộc cách mạng về tiền tệ
và tài chính
➢ Kiến tạo giá trị cuộc sống

➢ Thúc đẩy thế giới phát triển hơn

Tại sao nên chọn VNDC?
Giải pháp cho kỷ nguyên tài chính mới

TÍNH ỔN ĐỊNH

NHANH HƠN, TIẾT KIỆM HƠN

KHẢ NĂNG TÍCH HỢP VƯỢT TRỘI

VNDC luôn giữ giá trị ngang bằng với

Có thể gửi và nhận VNDC chỉ trong vòng

VNDC có thể được tích hợp trên nhiều nền

VND (1 VNDC = 1 VND)

vài phút với mức chi phí thấp

tảng và hệ sinh thái khác nhau

MINH BẠCH

TÍNH THANH KHOẢN

KHÔNG RÀO CẢN

Mọi giá trị giao dịch được công bố liên

Có thể dễ dàng chuyển đổi VNDC thành

Gửi và nhận VNDC bất kể nơi đâu

tục và lưu trữ trên nền tảng Blockchain

tiền pháp định và các loại tài sản số khác

bất kỳ lúc nào và bất kể nơi đâu

Top 10 tính ứng dụng của VNDC
Bảo vệ tài sản

Giao dịch

Thanh toán

Nền tảng xây dựng các ứng dụng phi tập trung

Chuyển khoản

Ký quỹ

Thanh toán lương

Cho vay

Quyết toán

Ngân hàng số

DẤU MỐC
Những thành tích xuất sắc chỉ trong vòng 10 tháng

5 Triệu USD 50 Nghìn USD

Hạng 2

2,5 Triệu USD

150+

Vốn hóa thị trường

MRR (Doanh thu
định kỳ hàng tháng)

Về số lượng người
sở hữu Stablecoin

Khối lượng giao dịch
trung bình (24 giờ)

Quốc gia
hỗ trợ

09

02

100+

4,5 Triệu USD

50

Nền tảng hỗ trợ

Blockchain hỗ trợ

Đối tác

Tổng nguồn vốn được tài trợ

Nhân sự

Top 10 Stablecoin có nhiều người sở hữu
nhất trên mạng lưới Ethereum (Sự thông dụng của Stablecoin)

Tống số lượng địa chỉ ví

1.500.000

1.432.722

1.000.000

500.000

223.903
181.339

143.305
66.648

0

64.229

56.085

26.009

9.577

6.289

Hệ sinh thái
Mở ra một cuộc cách mạng về tiền tệ và tài chính

VNDC cho người Việt

VNDC Staking

VNDC cho cuộc sống

Được xem là Stablecoin đầu tiên có giá trị 1:1 với Việt Nam

VNDC xây dựng một môi trường đầu

Tầm nhìn của VNDC là mở ra một cuộc cách

đồng, VNDC là một công cụ hiệu quả nhằm hỗ trợ và trao đổi

tư thân thiện và an toàn cho cộng

mạng về tiền tệ và tài chính, kiến tạo giá trị

tài sản số cho cộng đồng người Việt. VNDC liên kết với các

đồng VNDC. VNDC Staking là một

cuộc sống và thúc đẩy thế giới phát triển hơn.

ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, giúp chủ sở hữu

phương thức đầu tư tuyệt vời để

VNDC sẽ là cầu nối cho nhiều lĩnh vực trong

VNDC gửi và rút tiền chỉ trong vòng vài phút với mức phí thấp

nhận được thu nhập thụ động và

đời sống như giáo dục, giải trí, thi đấu,

nhất hoặc không tốn phí và có tính minh bạch. Nhằm giải

đây chính là tính năng và sản phẩm

vouchers, thẻ cào, trò chơi, v.v. Ngoài ra, mục

quyết triệt để những rào cản của quy trình giao dịch tài sản

hàng đầu trong hệ sinh thái VNDC.

tiêu đầu tiên của việc ứng dụng VNDC cho

số tại Việt Nam, VNDC đã đưa ra những giải pháp cho hàng

Với tính năng VNDC Staking, người

cuộc sống chính là thành lập Tổ chức từ thiện

nghìn vấn đề bằng cách ứng dụng công nghệ tối ưu để hỗ trợ

dùng không phải bận tâm đến những

Blockchain, một tổ chức phi lợi nhuận - Crypto

người dùng trong quá trình trao đổi tài sản số xuyên quốc gia.

giao động về giá và sẽ nhận được

For Life. VNDC mong muốn góp phần lan tỏa

Trên nền tảng VNDC, quyền người dùng luôn được ưu tiên

nhiều lợi nhuận hơn so với đầu tư tại

sự tự do về tiền tệ và mang đến những lợi ích

và bảo vệ. Chúng tôi tự tin và tự hào rằng VNDC sẽ mang

các ngân hàng truyền thống.

từ cuộc cách mạng blockchain cho những

đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong hệ

người không được tiếp cận các tiến bộ về mặt

thống với mức độ minh bạch cao và hỗ trợ 24/7.

công nghệ.

Sản phẩm và
Chương trình liên kết

VNDC Staking

Vay tín dụng

Ví VNDC

Chương trình liên kết

VNDC Staking
Nhận lãi lên đến 12,79% giá trị tài sản

Staking là gì?
Staking là quá trình giữ tiền trong ví crypto để hỗ trợ hoạt
động vận hành của mạng lưới blockchain. Về cơ bản,
Staking là khóa một lượng crypto trong ví để nhận được tiền

thường. Thông thường, quá trình này hoạt động dựa trên
việc người dùng tham gia vào các hoạt động trên blockchain

LỢI ÍCH
➢ Tự động tích hợp tính năng VNDC Staking trên nhiều nền
tảng hỗ trợ đồng VNDC.

➢ Thu nhập thụ động và ưu đãi cho phép người sở hữu nhận
được lợi nhuận lên đến 12% một cách linh hoạt
➢ Nhận thêm lãi từ đồng VNDC trên tất cả các ví ERC-20
thông qua các ứng dụng phi tập trung

thông qua ví crypto cá nhân, chẳng hạn như Ví VNDC.
➢ An toàn và minh bạch 100% nhờ nền tảng Blockchain
trên mạng lưới Ethereum 2.0

TÌM HIỂU THÊM

Đánh giá mức lợi nhuận Staking
của các loại stablecoin (Theo mức lãi ước tính nhận được mỗi năm)
15%
12,79%

10,96%
10,14%

10%

5,31%

5%

1,69%
1,18%

0%
VNDC

USDT

TUSD
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SAI

Vay tín dụng
Tính năng vay crypto linh hoạt dành cho người giao dịch crypto

“Cho vay crypto là gì?”
“Cho vay crypto là giao dịch mà trong đó bạn có thể cho vay crypto mà

mình sở hữu để nhận lãi. Giao dịch này được thực hiện trên các nền
tảng cho vay Crypto có cung cấp dịch vụ cho vay nhiều loại crypto khác

nhau như Ethereum, Bitcoin và các loại stablecoin. Nền tảng này cũng
có thể được sử dụng để vay tiền bằng cách thế chấp crypto. Hình thức
này được gọi là các khoản vay đảm bảo bằng crypto.”

Gửi tài sản crypto vào tài khoản VNDC
Độ an toàn cao
Tài sản crypto được bảo đảm nhờ đơn vị quản lý nổi tiếng là Nexo.

Bạn lập tức nhận được khoản vay tín dụng
Không cần kiểm tra tín dụng
Nhận khoản vay tín dụng linh hoạt tức thì nhờ quy trình
hoàn toàn tự động.

Chi VNDC ngay lập tức trên ví
Chi tiền từ khoản vay tín dụng bất cứ lúc nào.
Lãi suất từ 24%/năm trên số tiền mà bạn sử dụng.

Không yêu cầu mức chi trả tối thiểu
Không có các khoản phí ẩn
Lãi được trừ từ hạn mức khả dụng của bạn.
Tất toán khoản vay bất kỳ lúc nào.

TÌM HIỂU THÊM

So sánh với
các hình thức vay khác
Lãi suất

Thấp Vay tín dụng
Trung bình
truyền
thống

Hạn
mức tín
dụng

Yêu cầu
thế chấp

Quy trình
kiểm duyệt

Thời gian
giải ngân

Thanh toán
trước khi
đáo hạn

Rủi ro

Phí giao
dịch

Mức
thanh toán
tối thiểu

Kiểm tra
tín dụng

Loại tài
sản được
giải ngân

Cao

Có

Phức tạp và
tốn thời gian

Cần nhiều
thời gian

Phí phạt
thấp

Thấp

Cao

Có

Có

VND

Vay P2P

Trung bình
- Cao

Thấp

Không

Đơn giản và
nhang chóng

Cần nhiều
thời gian

Phí phạt
thấp

Cao

Thấp

Có

Có

VND

Vay tín dụng
đảm bảo
bằng crypto

Thấp

Đa dạng

Không

Đơn giản và
nhang chóng

Tức thời

Phí phạt
thấp

Không
có

Không

Không

Không

Đa dạng

Ví VNDC

H Ỗ T R Ợ N H I Ề U L O ẠI C O I N
Quán lý VNDC, BTC, ETH, CHI, USDT và tất cả các token ERC-20

➢ Ví crypto an toàn và đáng tin cậy nhất

➢ Truy cập mọi tài sản số từ một ứng dụng duy nhất
➢ Quản lý toàn diện coin và token bằng cách lưu

N Ơ I L Ư U T R Ữ AN T O ÀN
Các mã khóa và thông tin cá nhân đều được bảo mật nhờ hệ thống

an ninh của VNDC và công nghệ xác thực bằng sinh trắc học

trữ trên hệ thống hạ tầng của VNDC
➢ Trên 200K người sử dụng ví VNDC

➢ Top 4 ứng dụng về tài chính tại Việt Nam

G I AO D I Ệ N T R Ự C Q U AN V À Ư A N H Ì N
Được thiết kế theo phong cách đa chiều và tiện lợi

➢ Có mặt tại trên 150 quốc gia

D Ễ D ÀN G S Ử D Ụ N G
TÌM HIỂU THÊM

Giúp tất cả mọi người đều có thể đầu tư vào crypto

Tính năng
➢ Hệ thống an ninh siêu việt bởi CyStack

Điều gì tạo nên sự nổi bật của ví VNDC?

➢ Hồ sơ lưu trữ đáng tin cậy
➢ Hỗ trợ khách hàng 24/7
➢ Không tính phí
➢ KYC/AML
Staking Daily

Chuyển đổi
tài sản

Vay tín dụng

Mua/bán crypto

➢ ID Touch/Face ID
➢ Kết nối các địa chỉ ví khác nhau

➢ Tỉ giá coin được cập nhật theo các
sàn giao dịch hàng đầu trên thế giới
Ký quỹ crypto

E-voucher

Chương trình
liên kết

Hỗ trợ
mọi loại tài sản

TÌM HIỂU THÊM

Chương trình liên kết
Hợp tác cùng phát triển
Trở thành đối tác của VNDC, là một phần trong hệ sinh thái
VNDC để nhận được nhiều lợi ích và tạo ra nhiều giá trị hơn
➢ Nhận tiền từ Staking

➢ Hỗ trợ thành lập văn phòng

➢ Nhận tiền khi chuyển đổi tài sản

➢ Chăm sóc khách hàng 24/7

➢ Nhận tiền với tính năng vay tín dụng

➢ Hỗ trợ quảng bá hệ thống của bạn

➢ Nhận tiền khi giới thiệu VNDC

➢ Hỗ trợ đào tạo

➢ Nhận tiền khi tích hợp VNDC

Bạn mong muốn phát triển cùng chúng tôi?
Hãy trở thành đối tác của VNDC ngay hôm nay!
TÌM HIỂU THÊM

Lộ trình phát triển
•

Q4
2019

•

•
•

Ra mắt nền tảng hỗ trợ quy đổi
crypto trên VNDC và tổ chức
các chương trình tiếp thị để thu
hút người dùng

Q3.4
2020

Nâng cấp website và ứng dụng
ví VNDC phiên bản 1.0

Tăng độ phủ sóng của VNDC
trên các sàn giao dịch và ví.
Niêm yết VNDC trên ví Trust và
sàn giao dịch Nami.

•

Phát hành VNDC International
Digital Banking (VIDB)

•

Hợp tác với đơn vị kiểm toán là Cohen

•

Thành lập VNDC Venture Network

Trở thành stablecoin đầu tiên
của cộng đồng người Việt
được niêm yết trên các sàn
giao dịch quốc tế hàng đầu

•

Tích hợp và hỗ trợ các token
và coin chuẩn ERC20 trên ví
VNDC

•

Đẩy mạnh giao dịch và lưu
trữ VNDC trên các sàn giao
dịch và ví

Q3.4
2021

Nâng cấp hợp đồng thông minh
VNDC 2.0

•

•

2020

2019

•

2021

Phát hành token Vietnam Gold

Token (CHI)
•
•

Q3
2019

Phát hành stablecoin VNDC theo
tiêu chuẩn ERC20

•

Xây dựng và phát triển cộng
đồng VNDC tại Việt Nam

•

Phát triển hợp đồng thông minh
VNDC 1.0

Q1.2
2020

Hợp tác với Nexo với chế độ bảo
hiểm tài sản lên tới 100 triệu USD

•

Ứng dụng ví VNDC phiên bản 2.0

•

Hợp tác với LiveTrade để tiến hành
mô hành DIPO và có được bằng
sáng chế tại Mỹ

Q1.2
2021

•

Phát triển và mở rộng mạng lưới
người sở hữu và người dùng

•

Tích hợp VNDC trên nhiều nền
tảng để phục vụ cho cuộc sống

•

Dịch vụ cho vay crypto P2P

Đội ngũ nhân sự
Đội ngũ lãnh đạo với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng sản phẩm công nghệ
Blockchain và phần mềm cho các doanh nghiệp (B2B)

Lê Hoài Nam

Vương Lê Vĩnh Nhân

Trần Thanh Tâm

Phạm Tấn Hùng

Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Phú Quý

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Giám đốc điều hành

Giám đốc hệ thống thông tin

Giám đốc tài chính

Giám đốc công nghệ

Lê Thùy Dung

Nguyễn Danh Hoàng

Matthew Trần

Đỗ Huỳnh Nhi

Trương Nhật Trường

Trương Thị Hạnh

Giám đốc Marketing

Quản lý quan hệ đối tác

Giám đốc sản phẩm

Trưởng phòng Marketing

Quản lý hệ thống thông tin

Kế toán trưởng

Nhà đầu tư và Đối tác
Các đối tác hàng đầu trong ngành, tư vấn pháp lý, các ví, sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường

Và nhiều đơn vị khác

Thông tin liên hệ
➢ Vui lòng liên hệ email : contact@vndc.io

➢ Nguyễn Phú Quý (Giám đốc công nghệ): quynp@vndc.io

➢ Vương Lê Vĩnh Nhân (Phó Chủ tịch): nhanvlv@vndc.io

➢ Matthew Trần (Giám đốc sản phẩm): chientq@vndc.io

➢ Trần Thanh Tâm (Giám đốc điều hành): tamtt@vndc.io

➢ Lê Thùy Dung (Giám đốc Marketing): lily@vndc.io

➢ Nguyễn Thị Diệp (Giám đốc tài chính): diepnt@trustpay.vn

➢ Nguyễn Danh Hoàng (Quản lý quan hệ đối tác): jacky@vndc.io

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Phiên bản 1.0
Ngày công bố: 05/09/2020

