
TRUNG GIAN THANH TOÁN QUỐC TẾ  

- TRAO ĐỔI GIAO DỊCH  



NEEX USD (USDex) là gì? 

 USDex là một loại tài sản trung gian trong thanh toán quốc tế, đổi tiền, chuyển 

tiền. 

 USDex là đồng Stablecoin được phát hành trên nền tảng ERC20 – Ethereum 

Blockchain, không thể đảo ngược, dễ dàng chuyển và nhận chỉ với địa chỉ ví. 

Giao dịch công khai, minh bạch, an toàn. 

 Giá trị của 1 USDex luôn được đảm bảo quy đổi thành 1 đơn vị USD, trực tiếp 

trên Ngân hàng số NEEBank. 

 USDex được sử dụng cho các dịch vụ tài chính, trao đổi, giao dịch tiền điện tử, 

thanh toán toàn cầu và thương mại. 

=> Mục đích của USDex là xây dựng đồng tiền ổn định và có thể được các nhà giao 

dịch tin cậy. Đây sẽ là nền tảng giúp NEEBank vận hành ở tất cả các quốc gia, 

không bị giới hạn về biên giới, tiền tệ, cộng đồng, dễ dàng trao đổi ra cả tiền điện tử 

và tiền tệ quốc gia. Nó được hỗ trợ bởi các tài sản để có thể dễ dàng mua và bán 
trên toàn cầu. 

 



AI PHÁT HÀNH? 

 USDex được phát hành trực tiếp bởi Ngân hàng số 
NEEBank. 

 Phát hành trên nền tảng Blockchain Ethereum - 
ERC20 (Hợp đồng thông minh). 

 USDex sẽ là giá trị trung gian thanh toán ngang 
hàng, phi tập trung giúp NEEBank trở thành Ngân 
hàng số đầu tiên trên thế giới quản lý – thanh toán 
phi tập trung trên nền tảng Blockchain. 

 USDex được phát hành để làm trung gian giao dịch 
đổi giữa tiền tệ các quốc gia, tiền tiện tử, và tài sản 
mã hoá trên Sàn Neex.info – sàn giao dịch do Ngân 
hàng số NEEBank thành lập và đảm bảo. 

 



CÁCH PHÁT HÀNH 

 Nền tảng ERC20 – Ethereum 

 Số lượng tối đa: 1.000.000.000 USDex 

 Tên gọi: NEEX USD 

 Mã tiền tệ : USDex 

 Icon – biểu tượng:  

 Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2020 

 Loại giao thức: Off-chain, được thế chấp hoàn toàn bằng USD 

 Đảm bảo giá trị giao dịch ngang giá, tỷ lệ 1:1 ra USD trên tài 
khoản NEEBank. 

 Giao dịch tại sàn: Payasian.io và Neex.info. 

 Đổi trực tiếp thông qua các đối tác của NEEBank trên toàn cầu. 

 



- DIGITAL BANK 

Giải pháp ngân hàng số toàn cầu trên nền tảng Blockchain và mô hình kinh tế chia sẻ. 

Hiện thực hoá mô hình thanh toán “Thế giới không tiền mặt”. 

 Sản phẩm: Giao dịch, trao đổi, gửi tiết kiệm các loại Token, tiền điện tử, tiền tệ quốc gia, và 

các loại tài sản mã hoá… 

 Giải pháp: Hoạt động mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng, đơn giản, bảo mật, an toàn, chính xác. 

 Tiện ích: Kết nối đơn giản qua ứng dụng internet, vận hành đơn giản, tiện lợi hơn. 

 Lợi ích: Tiện ích hấp dẫn, lãi suất cạnh tranh so với ngân hàng truyền thống. 

 
Với sự ra đời của Ngân hàng số NEEBank, các hoạt động ngân hàng trở nên tối ưu, tiện ích hơn, 

mang lại nhiều giá trị cho người dùng và sự phát triển của xã hội.  

Mục tiêu: Tạo ra ngân hàng số toàn cầu hoàn toàn bằng online, không 

có văn phòng giao dịch offline.  

 

Agent: Đối tác trên toàn cầu trở thành ATM và phòng giao dịch di động. 



 
GIAO DỊCH, TRAO ĐỔI TIỀN KỸ THUẬT SỐ 
 

NEEX - sàn giao dịch tài sản mã hoá đầu tiên trên thế giới: bao 

gồm các loại tài sản số như tài sản mã hoá, cổ phiếu, chứng 

khoán, tiền điện tử, token,… 

 Phát hành cổ phiếu điện tử (Token ) 

 Hỗ trợ bán IEO huy động vốn cho các Startup 

 Trao đổi và đổi tiền tệ ra tiền điện tử, tài sản số và ngược lại. 

 Giao dịch tiện lợi, thông minh 

 Độ an toàn, bảo mật cao 

 Sàn giao dịch linh hoạt 

 Nền tảng chuyển tiền quốc tế hoàn toàn miễn phí 

 

NEEX -  Gia tăng tự do tiền tệ toàn cầu 

 



CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA USDEX 

Bước 1: Chúng ta dùng tiền để mua đồng USDex từ ngân 

hàng số NEEBank . 

 

Bước 2: Đồng USDex bạn mua được định giá tương 

đương với giá trị 1 USD bạn nạp. 
 

Bước 3: Bạn có thể giao dịch, mua/bán trao đổi một cách 

thoải mái. 
 

Bước 4: Bạn không muốn trữ USDex nữa thì bạn có thể 

bán đồng USDex của mình thông qua sàn giao dịch hay 

một người nào đó bạn muốn. Hoặc đổi tiền mặt trực tiếp từ 

các NEEBanker – Đại lý của NEEBank. 

Mua USDex 

NEEBank 
tạo ra USDex 

1USDex = 1USD 

Giao dịch, 
mua bán,.. 

Bán trên sàn 

Payasian.io 
Neex.info 



CÁC THUỘC TÍNH CHÍNH 
ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USDEX 
 

BẢO VỆ PHÁP LÝ 
Bảo vệ pháp lý mạnh mẽ và chứng 

thực thường xuyên, được cung cấp 

cho chủ sở hữu Token thông qua tài 

khoản ký quỹ. 

QUẢN LÝ QUỸ ĐÁNG TIN CẬY 
Các hệ thống Agent của USDex có thể trực tiếp truy 

cập vào các quỹ thay vì họ xử lý tiền thông qua các tài 

khoản ký quỹ, làm giảm các nguồn trung gian liên 

quan để thực hiện các giao dịch dẫn đến bảo mật dữ 

liệu tốt hơn nhờ nền tảng Blockchain. 

CÓ THỂ ĐỔI THÀNH USD 
Đồng Stablecoin này có thể được đổi 

sau khi thực hiện kiểm tra KYC và có 

thể được chuyển đổi thành đô la Mỹ. 

CHỨNG THỰC THƯỜNG XUYÊN 
Các tài khoản ký quỹ là các danh tính 

độc lập được đánh giá thường xuyên 

bởi ngân hàng số NEEBANK để đạt 

được bảo mật cao. 

TÀI SẢN THẾ CHẤP ĐẦY ĐỦ 
Đồng tiền này được thế chấp hoàn toàn bằng 

USD, được nắm giữ bởi ngân hàng số NEEBank. 

Vì vậy, nó được đổi thành tỷ lệ 1:1 từ USDex 

sang USD và ngược lại. 



USDEX ĐƯỢC GIAO DỊCH Ở ĐÂU? 
 

 Trao đổi với các loại tiền tệ quốc gia trên sàn neex.info 

 Trao đổi với các loại tiền điện tử trên sàn Payasian.io 

 Đơn vị tiền tệ chính của NEEBank, triển khai tất cả dịch vụ 
tài chính: gửi tiết kiệm, thanh toán, chuyển tiền quốc tế, 
đầu tư, tích trữ, dịch vụ tín dụng, bảo hiểm,... 

 Giao dịch đổi, nạp - rút tiền mặt tại các NEEBanker (Đại lý 
ngân hàng NEEBank) toàn cầu. 

 Sử dụng trao đổi mua bán trên ứng dụng ECOGO - 
ECOTOUCH 

 Trao đổi trong cộng đồng Payasian, 9Token,...  

 Hệ sinh thái Omanee: OmaPlus, Neenote 

 Các đối tác liên kết của Omanee, Ecoworld, Payasian, 
9Token... 



USDEX ĐƯỢC 
GIAO DỊCH Ở ĐÂU? 
 



USDEX ĐƯỢC 
GIAO DỊCH Ở ĐÂU? 
 



LỢI ÍCH CỦA USDEX 

 Là một đồng tiền ổn định làm cho đồng tiền này khác với các đồng tiền 

có sẵn khác. 

 Giao dịch được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, phí giao dịch thấp hơn. 

 Thay thế tiền fiat giúp giao dịch thanh toán, đổi tiền, chuyển tiền quốc tế 

nhanh hơn. 

 Được lưu trữ trên nền tảng Blockchain, giúp khách hàng lưu trữ tài sản 

an toàn và bảo mật. 

 Gửi tiết kiệm ngân hàng linh động và lãi suất hấp dẫn hơn. 

 Hợp tác với các dự án tiền điện tử, sàn giao dịch làm trung gian chuyển 

đổi giá trị, các loại tài sản số, tiển tệ quốc tế. 

 Dễ dàng tích trữ và sử dung các dịch vụ số của ngân hàng số NEEBank 

 Dễ dàng giao dịch quốc tế 24/7 

 Độ an toàn – bảo mật – công khai và minh bạch về tài chính 
 

 

 



HỆ SINH THÁI CỦA USDEX 

 NEEBank – Digital Bank 

 NEEBanker – Đại lý của NEEBank 

 NEEX.info – Exchange 

 Payasian.io – Exchange 

 Cộng đồng PAYASIAN, 9TOKEN, NEENOTE,… 

 ECOTOUCH – ECOGO – hệ sinh thái một chạm 

 Imerchant toàn cầu 

 Đối tác Omanee, NEEBank… 

 Hệ sinh thái OMAPLUS, NEENOTE 

 

 



HỆ SINH THÁI CỦA USDEX 



HỆ SINH THÁI OMAPLUS 

 USDex là đơn vị tiền tệ chính cho 
OmaBiz Cổ phiếu điện tử 

 USDex là đơn vị tiền tệ chính cho 
Omaea – Bất động sản chia sẻ 

 Là đồng tiền có giá trị đảm bảo và ổn 
định cho OmaNity và OmaCity trong 
tương lai 



USDEX VÀ NEEX 

• Trung gian chuyển đổi tiền tệ ra tiền Fiat 

• Trung tâm chuyển đổi ra tiền điện tử: NEE, BTC,  ETH, 
PAYA, 9TK,… 

• Trung tâm chuyển đổi ra tài sản mã hoá 

Và USDex là nền tảng trung gian cho tất cả các đơn vị 
phát hành mới: 

UAE: AEDex 

Nhật Bản: JPYex 

Hàn Quốc: KRWex 

Trung Quốc: CNYex 

…. 

Euro: EURex 

Singapore: SNGex 

Ấn độ: INRex 

Úc: AUDex 

HongKong : HKDex 



LƯU TRỮ USDEX Ở VÍ NÀO? 
 

Hiện tại USDex là stablecoin chuẩn ERC20, vì vậy ví điện tử được dùng để lưu trữ 

được chúng phải tuân thủ chuẩn ERC20 và các loại ví phổ biến hiện nay. 

 MyEtherWallet 

 Trezor 

 Ledger Nano S 

 ImToken  

 Metamask 

 

 

- Hoặc lưu trữ USDex trực tiếp trên ví điện tử của các sàn Neex.info, 

PAYASIAN.io 

 

- Lưu trữ và sử dụng trực tiếp trên EcoTouch hoặc tài khoản NEEBank 

https://blogtienao.com/erc20-token-la-gi/
https://blogtienao.com/huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet/
https://blogtienao.com/vi-trezor-la-gi/
https://blogtienao.com/vi-ledger-nano-s/
https://blogtienao.com/huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet/


KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH 

Giai đoạn 1 
10/04 – 29/06/2020 

giới thiệu dự án 

Giai đoạn 2 
29/06 - 29/11/2020 quảng cáo 

dự án toàn cầu cùng NEEBank 

Giai đoạn 3 
30/11/2020 – 28/02/2021 

Ra mắt và thử nghiệp dự 

án trên nền tảng Neex.info 

và Neebank.com 

Giai đoạn 4 
Từ 05/2021 chính thức ứng dụng dự 

án vào cộng đồng và hệ sinh thái  



ĐỐI TÁC VÀ CỐ VẤN 

 ECOWORLD 

 PAYASIAN 

 NEETEK 

 NEEDIA 

 9TOKEN  



THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 

• Đơn vị phát hành: NGÂN HÀNG SỐ NEEBANK 

• WEBSITE: neebank.com 

• FACEBOOK: https://www.facebook.com/neebankofficial  

• LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/neebank/ 

• YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/neebank 

• TWITTER: https://twitter.com/NeeBank1 

• TELEGRAM : https://t.me/neebank 

 

SINGAPORE: No. 13-11, 10 Anson Road, International Plaza, 

Singapore 079903 

INDIA: No.1304 ,13floor , Lodha Supremus, Opposite World Tower, 

Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra-40001304 

https://twitter.com/NeeBank1
https://twitter.com/NeeBank1
https://t.me/neebank

