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Hệ thống thanh toán GUPay là một nền tảng trao đổi Tài Sản Số dựa trên
Blockchain tiên tiến, với nhiều chức năng triển vọng. Hệ thống cung cấp các dịch vụ
thực hiện hoạt động tài chính hoàn thiện và hoàn hảo nhất về mặt kỹ thuật:

www.globalunitpay.ch

TIỀN PHÁP ĐỊNH:
- Chuyển tiền đến đi
trong tức khắc,

TIỀN MÃ HÓA:
- Trao đổi Tài sản số

CÁC TÀI SẢN CHƯA ĐƯỢC NIÊM
YẾT TRÊN SÀN (OTC)
- mua/bán kim loại quý

GUPay cũng sẽ cung cấp các thẻ ngân hàng có
thương hiệu của họ:

•
•
•
•

Thẻ Global Unit Pay VIRTUAL
Thẻ ghi nợ vật lý Global Unit Pay STANDARD
Thẻ Global Unit Pay GOLD
Thẻ Global Unit Pay PLATINUM
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Cổng thanh toán duy nhất mà bạn cần.
Thực hiện giao dịch, nhận thanh toán.
Mọi nơi trên thế giới, 24/7.

UGPay Group AG được đăng ký tại Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa
Kỳ và được thành lập doanh nghiệp tại Thụy Sĩ. Đây là một dự án sáng tạo mở
ra cánh cửa để tất cả mọi người có thể trở thành đồng sở hữu của Danh mục
đầu tư toàn cầu.

https://ugpay.group/

CÁC TÀI SẢN CHÍNH TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Khai thác vàng

Ngành công
nghiệp điện ảnh

© EVORICH Confidential 2021

Giao thông
vận tải sáng tạo

Học viện
Nhà đầu tư
tư nhân

Sản xuất sợi
bazan

Sản xuất kim
cương

Bất động sản

Các thị trường
chứng khoán và
tiền mã hóa

World Crypto Unit - WCRU

NDE – New Digital Evolution
NỀN TẢNG TÀI SẢN SỐ CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO
TÍN DỤNG TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG

NDE làm được những gì
NDE hay Đảm bảo kỹ thuật số, sử dụng nền tảng Tài sản số dựa trên
blockchain và hợp đồng thông minh, đưa ra giải pháp đảm bảo tín
dụng cho các công ty và gia đình, giúp giảm thiểu các vấn đề khủng
hoảng kinh tế và những phức tạp xã hội toàn cầu vốn đã trở nên tồi tệ
hơn trong đại dịch.

www.nde-evo.com

NDE hướng đến những vấn đề gì
NDE là một nền tảng tài sản số giúp giải quyết các vấn đề
liên quan đến xã hội và kinh tế cho những người tham gia:
1. Rủi ro không thanh toán được (không được chi trả)
trong thương mại và mất khả năng thanh toán đối với các
tổ chức tín dụng;
2. Việc bị từ chối tiếp cận tín dụng đối với các công ty và
cá nhân làm ảnh hưởng đến dữ liệu thông tin về chấm
điểm tín dụng;
3. Sự thiếu kiến thức của các doanh nghiệp và cá nhân
về sự phát triển kỹ thuật số của nền kinh tế và tài chính
hoặc sự phi tập trung, các token, tiền điện tử, v.v.

www.nde-evo.com

Các đảm bảo kỹ thuật số NDE – những yêu cầu
NDE tính những thứ sau:

www.nde-evo.com

•

Token của các tài sản

•

Lịch sử sở hữu

•

% sử dụng làm đảm bảo trên
tổng số token

•

lịch sử và việc niêm yết các
token
trên
thị
trường
(CoinMarketCap)

Các dịch vụ bạn có thể được hưởng lợi từ
Các dịch vụ được cung cấp
với NDE có khả năng:
• Chi trả cho các tiện ích khác
nhau
• Cho thuê ô tô, máy móc và
công cụ sản xuất
• Cho thuê tài sản (nhà ở,
kho công nghiệp, v.v...)
• Mua hàng hóa và dịch vụ
• Nhận các khoản vay, thế
chấp, trợ cấp và bảo lãnh vì
lợi ích của các bên thứ ba.
www.nde-evo.com

NDE mang lại những điều gì và cách hoạt động
NDE cung cấp
⮚ Dịch vụ đào tạo công nghệ kỹ thuật số (giấy phép M-A-B-CD-E)
⮚ Các công cụ để tạo ra bảo đảm tự động trên blockchain (hợp
đồng thông minh) giữa:
⮚ Cá nhân với công ty (hoặc các cá nhân khác)
⮚ Cá nhân và công ty với ngân hàng và tổ chức tài chính
Hợp đồng thông minh có thể được ký kết
⮚ Giữa cá nhân và cá nhân (C2C)
⮚ Giữa công ty và công ty (B2B)
⮚ Giữa các công ty và cá nhân (B2C)
⮚ Giữa các công ty tư nhân và ngân hàng tài chính
www.nde-evo.com

Ví dụ về THUÊ bất động sản với NDE
CÁ NHÂN hoặc CÔNG TY nắm giữ token

⮚ Mua Giấy phép và tạo Xếp hạng kỹ thuật số
của riêng bạn.
⮚ Sử dụng các token vào việc staking để nhận
được nhiều hơn.
⮚ Thuê nhà (hoặc nhà kho) bằng cách sử
dụng một phần các token làm tài sản thế
chấp.
⮚ Việc staking token giúp trả tiền thuê nhà.
www.nde-evo.com

Hợp đồng
thông minh

THẾ CHẤP NHÀ với việc đánh giá chủ quan theo cách truyền thống
Những người trẻ muốn
MUA MỘT NGÔI NHÀ

kinh nghiệm làm việc
+ xếp hạng ngân
hàng yêu cầu = 5/6
NĂM

CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH

YÊU CẦU THẾ
CHẤP để mua nhà

CẤP KHOẢN VAY CÓ THẾ CHẤP
(hy vọng là được như vậy) nhưng
thường được ký bởi người bảo
lãnh
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VIỆC THẾ CHẤP cùng với xếp hạng kỹ thuật số khách quan
Những người trẻ muốn
MUA MỘT NGÔI NHÀ

Nắm Giữ TOKEN và
Giấy phép A
Tạo XẾP HẠNG - từ 1
đến 3 năm

STAKING

CẤP KHOẢN
VAY CÓ THẾ
CHẤP NGAY
LẬP TỨC
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HỢP ĐỒNG THÔNG
MINH

Bạn có thích dự án bạn đã xem không?

Hãy tham gia và cùng
HÀNH ĐỘNG nào!
Ms. Đào Thị Hằng
Evorich Vietnam
091 139 92 66
vangiang.bacgiang@gmail.com
daohang@evorich.vn
www.nde-evo.com

