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KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Mục đích của giấy trắng này là giới thiệu Sekopay LTD, Sekopay Platform, Sekopay APP, SekopayEXvà SEKO
cho những người nắm giữ tiền xu tiềm năng liên quan đến việc bán ICO được đề xuất.
Thông tin được nêu bên dưới có thể không đầy đủ và không hàm ý bất kỳ yếu tố nào trong mốiquan hệ
hợp đồng. Mục đích duy nhất của nó là cung cấp thông tin có liên quan và hợp lý chocác chủ sở hữu
đồng xu tiềm năng để họ xác định có thực hiện phân tích kỹ lưỡng công ty vớimục đích mua SEKO hay
không.
Không có gì trong Tài liệu trắng này được coi là một bản cáo bạch của bất kỳ hình thức nào hoặcyêu cầu
đầu tư, cũng không liên quan đến việc chào bán hoặc chào mời bất kỳ chứng khoán nàotrong bất kỳ
quyền tài phán nào. Tài liệu này không được soạn thảo và không chịu sự điều chỉnhcủa luật pháp hoặc
quy định của bất kỳ quyền tài phán nào, được thiết kế để bảo vệ các nhà
đầu tư.
SEKO là một đồng tiền tiện ích. Sản phẩm này không phải là tiền tệ kỹ thuật số, bảo mật, hànghóa hoặc
bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác và chưa được đăng ký theo Luật Chứng khoán,luật chứng khoán
của bất kỳ quốc gia nào của Hoa Kỳ hoặc luật chứng khoán của bất kỳ quốc gianào khác, bao gồm luật
chứng khoán của bất kỳ quyền tài phán nào trong đó chủ sở hữu tiền xutiềm năng là cư dân.
Không thể sử dụng SEKO cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được cung cấp trongGiấy
trắng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mục đích đầu tư, đầu cơ hoặc tài chính nàokhác.
SEKO không có ý định bán hoặc sử dụng ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc bán hoặc sử dụng
đồng tiền kỹ thuật số có thể bị cấm.
SEKO không có quyền khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ
quyền sở hữu, phân phối nào (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận), mua lại, thanh lý, độcquyền
(bao gồm tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ) hoặc các quyền tài chính hoặc pháp lý khác.những người
được mô tả cụ thể trong Sách Trắng.
Các tuyên bố, ước tính và thông tin tài chính nhất định trong Sách Trắng này là các tuyên bố hoặc thông tin
về tương lai. Những tuyên bố hoặc thông tin hướng tới tương lai liên quan đến những rủi ro và sự không
chắc chắn đã biết và không xác định, có thể gây ra các sự kiện thực tế hoặc kết quả khác về mặt vật chất
từ các ước tính hoặc kết quả ngụ ý hoặc thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Giấy trắng có
thể được sửa đổi để cung cấp thông tin chi tiết hơn. Ngôn ngữ tiếng Anh Giấy trắng này là nguồn thông tin
chính thức chính về SEKO.
Thông tin trong tài liệu này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác hoặc được sử dụng trong quá trình
giao tiếp bằng văn bản hoặc bằng lời nói với các khách hàng, đối tác hiện tại và tương lai, vv Trong khi dịch
hoặc thông tin đó có thể bị mất, bị hỏng hoặc xuyên tạc . Độ chính xác của các liên lạc thay thế như vậy
không thể được đảm bảo. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn nào giữa các bản dịch
và thông tin liên lạc và Tài liệu trắng tiếng Anh chính thức này, các điều khoản của tài liệu gốc tiếng Anh
này sẽ được áp dụng.
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1 SƠ LƯỢC ĐIỀU HÀNH SEKOPAY LTD
1.1 Tương lai của tiền kỹ thuật số
Trong thập kỷ qua, đã có sự bùng nổ về nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ thuật số. Khối lượng giao dịch
toàn cầu tăng 15,2% từ năm 2014 đến năm 2018, đạt 433 tỷ đồng, tăng một phần từ Châu Á mới nổi. Trong 24 tháng
qua, sự tăng trưởng này đã được tăng cường bằng việc giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiếp xúc di động như
Apple Pay, Google Pay, Alipay và một loạt các giải pháp sáng tạo khác. Từ năm 2018-2020, khối lượng thanh toán gần
kề di động (chẳng hạn như Giao tiếp trường gần (NFC) và mã QR) dự kiến sẽ tăng lên với tốc độ tăng trưởng hàng
năm (CAGR) là 80%, mang lại khối lượng thanh toán di động gần 4 nghìn tỷ USD đến năm 20202.
Tương tự, nền kinh tế mật mã và tiền điện tử đang phát triển với tốc độ phi thường. Người ta ước tính rằng vào năm
2020 nền kinh tế mật mã sẽ vượt quá ba nghìn tỷ đô la3 và đến năm 2022 nó có thể bằng 10% GDP4 thế giới. Chỉ có
thời gian mới biết được liệu những dự đoán này có chính xác hay không, nhưng điều chắc chắn là tiền điện tử đã
vượt qua điểm không trả lại của chúng. Họ ở đây để ở lại, và tầm quan trọng của họ sẽ chỉ tăng lên.
Mặt khác, việc xử lý giao dịch phổ biến đối với tiền điện tử đối với hàng hóa dựa trên fiat thực tế là không tồn tại.
Đây là một yêu cầu không hài lòng đối với cách viết hoa tiền điện tử đã vượt quá 150 tỷ đô la Mỹ.
Sekopay LTD giải quyết vấn đề này với sự ra mắt thương mại của nền tảng xử lý giao dịch toàn cầu có tên là Sekopay
APP.

1.2 Sekopay Là Gì?
Cung cấp tiền điện tử cho người dùng hàng ngày chủ đạo sẽ yêu cầu dịch vụ mật mã chuyên dụng. Chỉ một
khi một người có thể sử dụng tiền điện tử giống như cách họ sử dụng bất kỳ đồng tiền nào khác, tất cả
những lợi ích của tiền điện tử, chẳng hạn như chi phí giao dịch thấp hơn, tốc độ thanh toán, xóa bỏ ranh
giới quốc gia, v.v. Đã có 3 triệu người dùng hàng ngày của tiền điện tử, một con số dự kiến vượt quá 200
triệu vào năm 20256. Nhu cầu về tiền điện tử tồn tại và sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hàng năm là ~
70% trong tương lai gần.
Tiềm năng đáp ứng nhu cầu này có lẽ là sự phát triển thú vị nhất trong 100 năm qua và giải thưởng cho
những người thành công là một nơi trên toàn cầu với tốc độ tăng trưởng và sự hiện diện trên toàn thế
giới. kế hoạch.
Sekopay APP sẽ là bước đầu tiên để đáp ứng nhu cầu này. Nó sẽ có sẵn để tải xuống thông qua thị trường iOS hoặc
Android và được lên kế hoạch sẵn sàng để sử dụng trên thiết bị di động ngay lập tức. Không giống như các ứng dụng
di động thông thường mất vài tuần để xử lý và phát hành thẻ, Sekopay APP cung cấp công cụ xử lý tức thì cho cả giao
dịch tiền tệ dựa trên tiền điện tử và crypto, đồng thời cho phép thay đổi liên tục giữa hai loại. Với khách hàng Sekopay
APP cuối cùng sẽ có thể sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho hàng hóa dựa trên fiat mà không có giới hạn giao dịch
và hoa hồng thấp trên bất kỳ 50 triệu thiết bị thanh toán hiện có và nhiều điểm thanh toán và điểm thanh toán trên
thế giới. Nền tảng công nghệ của Sekopay LTD đang được phát triển dựa trên các thuật toán cho phép tỷ giá hối đoái
hiệu quả nhất phù hợp với dòng chảy ngang hàng tự nhiên cũng như các trao đổi mã hóa của bên thứ ba.
Sekopay LTD nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của Kỷ nguyên tiền điện tử.
----------------------------------------------------------------------------------------1 Báo cáo thanh toán thế giới Gemini 2017
2 Khảo sát về thanh toán người tiêu dùng năm 2014 của IDC Financial Insights
3 Chèn chú thích cuối trang
4 Ước tính của Deloitte
5 Coinmarketcap
6 Ý kiến dựa trên CAGR hiện tại (Dữ liệu từ nghiên cứu điểm chuẩn tiền điện tử toàn cầu, Tiến sĩ Garrick Hileman & Michel
Rauchs)
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1.3 Tổng quan ICO
Trong 6 tháng qua, nhóm nghiên cứu tại Sekopay LTD đã xây dựng nền tảng mà trên đó các dịch vụ mã hóa của nó sẽ được khởi
chạy. Giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển của chúng tôi sẽ là phát hành một nền tảng thanh toán mã hóa sẽ, lần lượt, chạy
tiền điện tử của riêng nó - SEKO, để cung cấp quy trình giao dịch.
Nền tảng này sẽ sẵn sàng cho việc phát hành vào cuối quý 4 năm 2019 - đầu quý 1 năm 2020 và chúng tôi hướng tới phát triển
không ngừng. Sách trắng này nêu bật các giai đoạn chính và các tính năng của giải pháp thanh toán Sekopay APP và các quỹ đạo
tương lai trong đó các sản phẩm của chúng tôi sẽ được phát triển.
Các chi tiết khác về ICO và lợi ích tiềm năng của quyền sở hữu SEKO được cung cấp trong Sách trắng này. Các điều khoản ràng buộc
và điều khoản bán hàng SEKO sẽ được nêu trong các Điều khoản & Điều kiện được cung cấp tại https://sekopay.com/ &
https://www.sekopay.co.uk/ (“Trang web”)

2 GIỚI THIỆU
2.1 Thương hiệu mới trong nền kinh tế Crypto
Nhu cầu toàn cầu đối với các khoản thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng với tốc độ như vậy mà kết thúc tiền
mặt khi thanh toán của sự lựa chọn bây giờ là một thực tế rõ ràng. Số lượng giao dịch không dùng tiền mặt trên toàn
thế giới là hơn 430 tỷ trong năm 2017 trong khi sự gia tăng của các khoản thanh toán di động dự kiến sẽ vượt quá 4,8
nghìn tỷ đô la vào năm 20207.
Khi mọi người thay đổi cách họ tương tác với tiền, chúng tôi cũng đã thấy sự ra đời của một dạng tiền mới, tiền điện tử.
Chưa đầy 10 năm kể từ khi việc tạo ra Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên của thế giới đã tạo ra một hệ sinh thái tài
chính hoàn toàn mới được gọi là blockchain. Hôm nay có hơn 1.500 loại tiền tệ kỹ thuật số8, được gọi là tiền điện tử, và
con số đó đang tăng lên mỗi ngày.
Ưu điểm của tiền điện tử trên các loại tiền tệ fiat truyền thống là rất nhiều và không thể cho các loại tiền tệ fiat để phù
hợp. Hôm nay một giao dịch giữa hai người ở các quốc gia khác nhau vẫn có thể mất vài ngày và chi phí cho các bên một
phần đáng kể số tiền được chuyển (phí giao dịch qua biên giới trung bình là 9,45% 9) như mỗi bên trong chuỗi, trong đó
có nhiều , đòi hỏi một biên độ nhỏ cho những nỗ lực của họ. Điều này bây giờ có thể được thực hiện trong vài giây bằng
cách sử dụng cryptocurrencies thông qua blockchain cho chi phí thực tế bằng không và an toàn hơn bao giờ hết.
Nhưng đối với nhiều người, ngay cả những người quan tâm đến công nghệ mới và cách thức tốt hơn để
thực hiện các hành động hàng ngày, tiền điện tử vẫn được coi là công cụ đầu tư. Bước quan trọng nhấttrong việc
chuyển lợi ích từ khái niệm và vào dòng thực tế là cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử giống như họ có thể sử
dụng bất kỳ loại tiền tệ nào khác, và điều đó có nghĩa là cho phép thanh toán ngaylập tức bằng tiền điện tử của họ.
trong tài khoản kỹ thuật số của họ. Sekopay LTD đang xây dựng Crypto 3.0 cho thời đại tiền điện tử. Mọi người sẽ có
thể lưu trữ, chi tiêu, trao đổi. Crypto sẽ là lõi phi tập trunggắn kết thế giới tài chính bị giới hạn mà chúng ta đang
sống trong ngày hôm nay và một nền kinh tế Cryptotrong tương lai với các cơ hội không biên giới vô biên.
Hầu hết các công nghệ cho cuộc cách mạng kinh tế này đã tồn tại: Apple Pay, Samsung Pay, Alipay; các nền tảng thanh
toán lớn nhất thế giới đã cài đặt hơn 42 triệu thiết bị đầu cuối thanh toán không tiếp xúc trên toàn cầu, một con số
đang phát triển nhanh chóng.
Sekopay APP sẽ tận dụng triệt để hiện tượng không tiếp xúc toàn cầu này, nhưng thay vì sử dụng nó cho các thẻ thanh
toán truyền thống sử dụng tiền tệ fiat, chúng tôi sẽ sử dụng nó cho tiền điện tử thông qua điện thoại thông minh cá
nhân. Chúng ta có thể bỏ qua các thế hệ phát triển chuyên dụng của một số công ty lớn nhất trên thế giới và ứng
dụng công nghệ đó vào kỷ nguyên tiền điện tử trong vài tháng, hoặc nhiều năm, nhưng, không phải hàng thập kỷ.
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Chúng tôi dự đoán rằng thực tế bất kỳ đồng tiền điện tử nào có thể được chuyển ngay lập tức
sang bất kỳ loại tiền tệ địa phương nào trên thế giới, nơi thanh toán không dùng tiền mặt thông
qua các thiết bị thanh toán không tiếp xúc và có thể được chi tiêu. Điều này sẽ được thực hiện
nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn bất kỳ loại tiền tệ fiat nào từng có thể đạt được. Đối với nhà
bán lẻ, họ không phải là người khôn ngoan hơn. Theo như họ đang quan tâm, họ đã được trả
bằng tiền tệ của họ lựa chọn.
Nó chỉ là một bước nhỏ từ thanh toán tiền điện tử không dùng tiền mặt cho các dịch vụ bổ sung,
chẳng hạn như các giao dịch xuyên biên giới.
Mục tiêu của Sekopay là bắt đầu hoạt động bằng cách cung cấp một trong những ứng dụng
thanh toán di động tiền điện tử tốt nhất hiện nay. Khi tăng áp dụng, các dịch vụ bổ sung được
dự định sẽ được thêm vào.
Nhóm nghiên cứu tại Sekopay LTD có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng các giải pháp thanh toán
di động.
---------------------------------------------------------------------------------------7 Khảo sát về thanh toán của người tiêu dùng IDC 2014
8 Trang web CoinMarketCap liệt kê không ít hơn 1.037 loại tiền điện tử khác nhau, 626 trong số đó có niêm yết trên thị trường
ít nhất 100.000 đô la (tham chiếu tháng 8 năm 2018)
9 Thế giới: Chuyển tiền trên toàn thế giới. URL:
https://remittanceprices.world.org/sites/default/files/rpw_report_march_2017.pdf (2017), (Đã truy cập ngày 11 tháng 8 năm
2018)
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2.2 So Sách kinh tế truyền thống với Blockchain
Với sự ra đời của bất kỳ công nghệ thay đổi thị trường mới nào, trật tự thế giới cũ hơn thường
phải vật lộn để thích nghi với thực tế thế giới mới. Sẽ không có gì khác biệt đối với những
người khổng lồ hiện tại, thậm chí ngày nay không thể đồng ý hay không tiền điện tử là tương lai
của họ hoặc một giai đoạn đi qua. Trong khi họ quyết định, Cryptos dựa trên blockchain mới
được dành riêng sẽ diễn ra trong nền kinh tế Crypto.
Bảng dưới đây chỉ cung cấp một vài ví dụ về lợi thế của một blockchain mới so với bất kỳ truyền
thống hàng đầu nào.
Chuyển đổi tiền tệ
Bảo mật
Giá trị chuyển khoản
So Clients
Đất nước hoạt động
Mở rộng
Phí Giao dịch
Tốc độ giao dịch
Quản lý Quỹ
Tích hợp dịch vụ mới
Quản lý
Rút tiền Quỹ

Tài chính truyền thống
6% đến 10%
Tin vào ngân hàng
Giới hạn
Giới hạn bởi hệ thống
Giới hạn bởi luật
Đắt và chậm
5% đến10%
Từ 3-7 ngày
Công ty/ Ngân hàng
Chậm/ Khó
Tập trung
Vài ngày

Tài chính blockchain
Có thể Thấp tới 0%
Mở sổ cái đã xác minh
Cài đặt bởi người dùng
Giới hạn công nghệ
Không giới hạn
Nhanh và rẻ
Phí khoảng 0.5%
Vài phút/ Ngay lập tức
The Client
Dễ nhanh
Phi Tập trung
Vài phút

Đó là niềm tin mạnh mẽ của nhóm Sekopay rằng không có blockchain duy nhất nào chiếm ưu
thế trong lĩnh vực tiền điện tử mới, nhưng thay vì mạng lưới những người chơi sáng tạo mới sẽ
thúc đẩy thị trường và trong vòng 10 năm tới, khoảng thời gian mà Bitcoin đã có sự tồn tại, các
Cryptos blockchain hàng đầu sẽ thách thức các ngân hàng truyền thống nổi bật để kiểm soát
nền kinh tế Crypto.

ĐỘI SEKOPAY LTD
Nhóm quản lý của Sekopay LTD bao gồm các chuyên gia thanh toán kỹ thuật số có kinh nghiệm
cao từ một số lĩnh vực sáng tạo nhất tại Vương quốc Anh, những người đã dành phần lớn hơn
10 năm phát triển thanh toán và giải pháp kỹ thuật số. Nhóm này được hỗ trợ bởi các chuyên
gia tài chính giàu kinh nghiệm trên toàn thế giới.

3.1 Câu chuyện của chúng tôi
Quản lý sẽ được tổ chức theo cách mà mục tiêu rõ ràng được thiết lập, với chiến lược thực tế
để đạt được mục tiêu, cơ cấu tổ chức phù hợp để cung cấp kết quả và báo cáo và kiểm soát
thích hợp để giám sát hiệu suất. Không phân biệt thực tế là lợi ích của các bên liên quan có thể
thay đổi, cách tiếp cận quản trị doanh nghiệp sẽ đối xử với tất cả các bên liên quan có cùng
mức độ quan tâm và tôn trọng.
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3.1.1 Chọn lựa thành viên đội nhóm
Shahid Chaudhry,CEO,Đồng sáng lập
https://www.linkedin.com/in/shahid-chaudhry-a26442160/
Hơn 10 năm kinh nghiệm về cổ phiếu và giao dịch tiền điện tử.
Khalid Chaudhry, Đồng sáng lập, giam đốc kỹ thuật
https://www.linkedin.com/in/khalid-chaudhry-engineer/
Nhà thiết kế ứng dụng / Nhà phát triển Java / Kỹ sư kiểm thử phần mềm với hơn 16 năm kinh
nghiệm trong ngành ngân hàng, kỹ thuật kiểm tra tự động và ngành bán dẫn.
Đại học Tây Scotland. BSc Computing
Faisal Yusuf, Phân tích thị trường
Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê, Chuyển đổi dữ liệu phức tạp và phát hiện thành
các bảng, biểu đồ và báo cáo dễ hiểu, Chuẩn bị báo cáo và quản lý kết quả hiện tại.
Đại học Caledonia, BA Người tiêu dùng và Quản lý.

4 MOBILE CRYPTO
4.1 Thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị di động

Các chi nhánh ngân hàng vật lý, thẻ thanh toán bằng nhựa là tất cả mọi thứ trong quá khứ. Bây giờ tất cả
mọi thứ là kỹ thuật số, di động và không tiếp xúc. Sekopay LTD đang xây dựng một giải pháp kỹ thuật số
mới cho thời đại tiền điện tử, hầu hết cũng giống như các nhà cung cấp dịch vụ di động hiện tại, nhưng
nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử trên blockchain phân cấp.
Ngay sau khi khách hàng tải xuống ứng dụng di động Sekopay LTD, khách hàng sẽ có thể bắt đầu thực hiện
giao dịch trong cơ sở hạ tầng hiện tại của VISA, Mastercard hoặc UnionPay ngay lập tức. Đã qua rồi những
ngày bạn cần phải nộp đơn xin thẻ ghi nợ và chờ đợi vài tuần để thẻ được chuyển. Khách hàng sẽ có thể
thanh toán ngay bằng tiền điện tử chính cụ thể (ít nhất là BTC và ETH) hoặc bằng tiền SEKO cho bất kỳ sản
phẩm hoặc dịch vụ nào tại bất kỳ thiết bị đầu cuối POS nào (đã có hơn 42 triệu được cài đặt trên toàn thế
giới) được trang bị NFC (gần giao tiếp hiện trường) thông qua ứng dụng di động Sekopay.
Sekopay APP sẽ sử dụng giao thức giả lập NFC HCE (host card) để gắn các dữ liệu trên thẻ thanh toán ảo,
và đến lượt nó, thiết bị đầu cuối POS đọc kết nối như thể nó là một thẻ nhựa tiêu chuẩn. Thực tế, mọi
dịch vụ thanh toán NFC, như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và một loạt các nhà cung cấp khác, hiện
có thể được sử dụng để thanh toán bằng tiền điện tử và theo như nhà bán lẻ hoặc cửa hàng trực tuyến
có liên quan, họ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của thứ tự thanh toán của họ. Khả năng này có thể
kéo dài đến rút tiền mặt qua ATM và hầu hết các hoạt động tài chính tiêu chuẩn khác.
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Ngày nay, thực tế là không thể trả cho cà phê hàng ngày, báo buổi sáng hoặc hóa đơn tiện ích của bạn với
tiền điện tử.
Tất nhiên, một chủ sở hữu tiền điện tử có thể thực hiện trao đổi tiền điện tử trên một trong các sàn giao
dịch, chờ xác nhận rằng nó đã hoàn tất, sau đó chờ chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định của họ và cứ
thế. Nhưng ai trong mọi thực tế sẽ làm điều đó để mua cà phê?
Với ứng dụng mã hóa di động Sekopay thay đổi ngay lập tức. Ứng dụng mã hóa di động Sekopay thực hiện
tất cả điều đó cho khách hàng.
Từ bất kỳ tiền điện tử nào được người dùng chọn trong ứng dụng Sekopay, có lẽ theo tỷ lệ phần trăm
khác nhau tùy thuộc vào giá trị giao dịch hiện tại của họ, Sekopay APP thực hiện tất cả các giao tiếp và
cuối cùng chuyển đổi và thanh toán trong fiat mà không cần người dùng phải làm bất cứ điều gì khác
ngoài việc đưa họ lên điện thoại thông minh với thiết bị đầu cuối NFC và nhấn nút.
Chỉ có số lượng chính xác của tiền điện tử theo thứ tự và tỷ lệ quy định được trao đổi để đáp ứng nhu
cầu thanh toán.

4.2 Chức năng của ứng dụng Sekopay APP
Phần mềm cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng IOS, Android hoặc Windows Phone có “dịch vụ
hàng ngày tiêu chuẩn”, cung cấp cơ hội sử dụng (nhận và chuyển tiền điện tử cụ thể, bao gồm BTC và xử
lý các khoản thanh toán liên quan đến tiền tệ fiat.
Ví dụ về các dịch vụ đó là:
 Giao dịch trong cơ sở hạ tầng hiện tại của các cửa hàng thương mại và dịch vụ trên toànthế giới
thông qua hệ thống thanh toán quốc tế (VISA, Mastercard chẳng hạn)
 Các giao dịch trong cơ sở hạ tầng của các cửa hàng thương mại và dịch vụ kết nối vớiSekopay APP



hoặc là cơ sở hạ tầng của đối tác Sekopay APP
Bổ sung thẻ cá nhân hoặc tài khoản - Chuyển khoản quốc tế vào tài khoản hoặc tàikhoản tiền điện
tử, bao gồm cả thẻ, không hạn chế (trừ các thẻ được áp dụng cho mục đích chống rửa tiền)



Ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng Sekopay APP tại các cửa hàng đối tác Sekopay LTD

Loại chức năng này được lên kế hoạch có sẵn để sử dụng trong tháng 12 năm 2019 - tháng 1 năm 2020
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5 SEKOPAY LTD COIN – SEKO
5.1 Tổng quan
Sekopay coin SEKO - là cốt lõi của tất cả các giao dịch được thực hiện trong nền tảng mã hóaSekopay LTD.
Không có khoản thanh toán nào có thể được tiến hành mà không SEKO, mục tiêuchính của nó, là kích
thích người dùng đồng xu sử dụng Sekopay trong cuộc sống hàng ngày củahọ, và để thu hút người dùng
mới đến Sekopay trong tương lai đang lên kế hoạch liệt kê tiềncủa mình trên các giao dịch tiền điện tử
để phóng to userbase và hoàn thành người dùng ' kỳ vọng cung cấp các dịch vụ toàn diện nhất.
5.2 Nhiên liệu để cấp nguồn cho động cơ
Chỉ người sở hữu đồng xu SEKO mới có thể sử dụng nền tảng mã hóa Sekopay. Mỗi khi mộtngười thực
hiện thanh toán, một khoản phí bằng 0,5% giá trị của giao dịch trong SEKO được lấytừ tài khoản của chủ
sở hữu SEKO cho giao dịch. Quyền sở hữu SEKO tạo ra một khoản dự trữ có thể được sử dụng làm nhiên
liệu cho các giao dịch trong tương lai. Nhờ công nghệ độc quyềnthông minh của Sekopay LTD, 0,5% này là
100% minh bạch cho người dùng, được thực hiện ngaylập tức, theo tỷ giá hối đoái hiện hành có sẵn.
Trên thực tế, Sekopay LTD, dựa trên thuật toánrobot tự động tìm kiếm tỷ lệ tối ưu cho một giao dịch cụ
thể tại bất kỳ thời điểm nào trên tất cả các sàn mà Sekopay LTD đã tích hợp và sự hình thành tức thì
của một lô tương ứng cho việcmua hoặc bán của tiền điện tử trên tỷ giá hối đoái được chọn, sẽ đảm
bảo rằng khách hàngnhận được tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất có thể cho toàn bộ giao dịch, nhiều khả năng
sẽ bù chokhoản phí giao dịch nhỏ 0.5% được áp dụng tại thời điểm mua. Sekopay LTD tự nhiên nhận thức
được các dịch vụ cung cấp giao dịch hoa hồng 0%, nhưng điều này chỉ đơn giản là ẩn trong phạmvi chênh
lệch giá thầu cao hơn (có thể cao tới 10%) và cuối cùng khách hàng sẽ nhận được chiphí thực cao hơn
được áp dụng bởi Sekopay LTD. Sekopay LTD cam kết 100% minh bạch vớikhách hàng, và giống như cách
khách hàng không bị lừa bởi các giao dịch hoa hồng bằng 0 phầntrăm trong chuyển đổi tiền tệ fiat, họ sẽ
không bị lừa bởi những giao dịch như vậy trong chuyển đổi mật mã.
5.3 Các lợi ích bổ sung của Coin-holder
Lưu ý rằng để bảo vệ người dùng, người dùng cá nhân sẽ có thể đặt giới hạn của riêng họ thấp hơn giới
hạn được nêu ở trên. Ngoài ra, các hoạt động trong nước (cập nhật ví tiền điện tử, dòng tiền từ thẻ, tiền
gửi tại máy ATM và các loại tương tự) không bao giờ bị giới hạn.
 Trong khi nhiều chức năng cốt lõi của Sekopay LTD sẽ được sử dụng miễn phí cho tất cả thành
viên, các dịch vụ bổ sung trong tương lai có thể phải trả phí sử dụng, ví dụ như dịch vụ trợ giúp
đặc biệt. Khi ra mắt, chủ sở hữu đồng xu có thể nhận được giảm giá tới 75% từ phí tiêu chuẩn



(những lợi ích chính xác sẽ phụ thuộc vào dịch vụ)
Các chủ sở hữu đồng xu cũng là thương nhân sử dụng nền tảng thanh toán Sekopay LTD để mua
lại sẽ được giảm giá tới 50% từ phí tiêu chuẩn (chi tiết chính xác sẽ phụ thuộc vào ngày ra mắt
các giải pháp mua lại theo bản đồ đường sẽ đến sau nền tảng thanh toán crypto)



Khi công ty phát triển, các lợi ích sản phẩm đồng xu bổ sung được kỳ vọng
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6 TỔNG QUAN SEKOPAY LTD ICO
6.1 Mục đích của ICO
Sekopay LTD cung cấp cho người dùng tiềm năng của Sekopay APP, Sekopay Platform và SekopayEX quyền
mua trước tiền xu SEKO của riêng mình thông qua sự kiện ICO bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 năm 2018.
Đồng xu SEKO dựa trên blockchain phi tập trung của riêng nó, tiền xu SEKO có giá trị vô thời hạn và là tài
sản của chủ sở hữu tương ứng.
Sekopay LTD được đăng ký theo luật của Vương quốc Anh, với trụ sở chính đặt tại London, Vương quốc
Anh. Nó là đối tượng của một kiểm toán thực hành thị trường tốt nhất theo quy định của Vương quốc Anh
do đó đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm tuyệt đối của tất cả các hoạt động của Sekopay LTD bao
gồm cả việc xuất bản báo cáo đầy đủ của công ty.
Đồng tiền SEKO ban cho các lợi ích sản phẩm đặc biệt của chủ sở hữu, bao gồm phần thưởng tăng tùy
thuộc vào hoạt động của người dùng. Đồng tiền SEKO không phải là cổ phiếu, chứng khoán hoặc tương
đương của chúng và do đó không tạo quyền sở hữu hoặc xử lý Sekopay LTD hoặc tài sản của nó. Chủ sở
hữu đồng xu SEKO không gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của công ty hoặc hoạt động của công ty.
Đồng tiền SEKO sẽ được phân phối theo tỷ lệ trực tiếp với số tiền mà người tham gia thanh toán trong ICO
theo Điều khoản và Điều kiện.
Tất cả các quy trình tổ chức và thực hiện kết nối với một ICO Sekopay LTD thành công đã được chuẩn bị
theo các phương pháp hay nhất trong ngành. Ngoài ra, các khoản tiền nhận được như là một khoản thanh
toán trước cho phí dịch vụ sử dụng tiền xu SEKO sẽ được sử dụng để trao đổi tiền và tiếp thị thêm.

6.2 Cố định Giá trị đồng xu
Khi ra mắt trong Giai đoạn 1, một SEKO đơn lẻ có giá trị 0,00005 BTC (do giá trị tương đương
USD của một Bitcoin đơn lẻ là một phép đo giá trị thuận tiện hơn). Đối với giá tương đương
trong cáctiền điện tử khác, trao đổi sau sẽ được sử dụng Coinbase.
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6.3 Phân phối tiền xu

Tổng số 3,300,000 Premine trong đó 2.579.779.5 SEKO được giữ trong dự trữ.
Tất cả các đồng tiền chưa sử dụng sẽ được ghi sau khi bán trước.
1) SEKO đổi từ tiền xu cũ sang tiền mới
2) Dự trữ đội
3) Master node presale

6) Được giữ cho các giao dịch hoán đổi muộn

15% tiền xu được phân bổ cho mục đích tiếp thị và trung thành sẽ được dần dần phát hành để
mở rộng cơ sở người dùng và thực hiện Chương trình khách hàng thân thiết hàng tháng.
Sekopay LTD tập trung vào việc cung cấp những sản phẩm hỗ trợ quy mô hàng loạt nhanh chóng
và hiệu quả nhất có thể và do đó đồng thời mang lại giá trị cho người sở hữu SEKO.
15% tiền xu cuối cùng sẽ được phân phối giữa nhóm dự án, cố vấn và những người tham gia
chiến dịch ‘tiền thưởng’.
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6.4 Cơ chế Tiền Thưởng
Hỗ trợ là cần thiết cho nhiều diễn đàn thảo luận tiếp thị và chuyên gia như nói chuyện bitcoin,
đóng góp của các nhà lãnh đạo ý kiến, quảng cáo biểu ngữ và tham gia vào các ấn phẩm được
chọn chuyên về tiền điện tử và blockchain. Việc phân phối chính xác tiền xu SEKO cho chiến dịch
tiếp thị được quản lý bởi các nhà tổ chức ICO và được điều chỉnh thường xuyên, nhưng trong
mọi trường hợp, nó sẽ vượt quá 3% tổng số SEKO phát hành.
Cộng tác viên 60%
Quỹ dự trữ 15%
Người sáng lập và Nhóm 10%
Cố vấn 15%

Quỹ Đạo Tương Lai SEKOPAY LTD
Sekopay LTD là một phần của hệ sinh thái phát triển nhanh, liên tục phát triển các giải pháp
sáng tạo cho người dùng tiền điện tử để làm cho việc áp dụng của họ thoải mái hơn và hiệu
quả hơn. Các sản phẩm sau đây hiện đang được phát triển và dự định có sẵn để sử dụng
các đồng xu SEKO trong tương lai.

7 MOBILE CRYPTO 3.0
7.1 Ví Crypto
Tài sản và tiền tệ của Crypto được chứa trong các ví hợp đồng thông minh kỹ thuật số. Sử dụng
công nghệ ví tiền thông minh hiện có, không cần khách hàng chuyển tiền ra khỏi ví tiền của họ
và vào, Sekopay LTD sẽ chỉ ghi nợ số tiền thích hợp từ ví tiền theo cách xác định bởi giao thức
thanh toán và hiển thị số tiền còn lại số dư cho khách hàng trong ứng dụng di động Sekopay.
Bằng cách này, khách hàng sẽ có thể xem tất cả các tài sản Crypto của họ ở một nơi, đồng thời
có thể chi tiêu chúng theo bất kỳ thứ tự thực tế hoặc kết hợp mong muốn của họ, ngay cả khi
tài sản nằm trong các ví khác nhau, trong kiến thức an toàn mà Sekopay LTD không có quyền
truy cập vào các tài sản đó.
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7.2 Sekopay LTD (Trao đổi thông minh)

7.3 Chức năng của Sekopay APP
Các dịch vụ tiêu chuẩn hàng ngày sẽ bao gồm:



Mua và bán BTC, ETH, XRP, LTC, Dash, XEM, NEO, MIOTA, XMR và nhiều tiền điện tử và tiền xu
khác
Chuyển khoản quốc tế vào bất kỳ tài khoản ví của blockchain nào, bao gồm thẻ, không giới hạn






hoặc hạn chế (trừ các thẻ được áp dụng cho mục đích chống rửa tiền)
Chuyển đổi và trao đổi giữa các tài sản Mật mã
Thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ như điện thoại, tiện ích, hình phạt, khoản vay, thuế, internet, v.v.
Dữ liệu lịch sử giao dịch (bao gồm các dịch vụ phân loại như bộ lọc và danh mục thanh toán)
Giao dịch tiền tệ Fiat

7.4 SekopayEX (Trao đổi Sekopay)
Sekopay đặt mục tiêu đi đầu trong nền tảng giao dịch trao đổi mật mã với công cụ cấp chuyên
nghiệp và trao đổi mật mã của bên thứ ba có khả năng định tuyến.
Tất cả dưới một giao diện người dùng dễ sử dụng, cho phép trải nghiệm giao dịch liền mạch. Công
nghệ Sekopay sẽ có sẵn như một ứng dụng đa nền tảng và đa thiết bị.
Khi các công nghệ liên quan đến thành phần chính của nền tảng của chúng tôi đang được phát triển,
chúng tôi đang xây dựng khả năng tích hợp nhanh chóng.
SekopayEX sẽ được xây dựng trên một kiến trúc tập trung mạnh mẽ với một động cơ phù hợp.
Tương lai của công nghệ SekopayEX dựa trên các thành phần thiết yếu sau:

Công nghệ xác thực danh tính dựa trên công nghệ AI blockchain cho phép tư vấn robot và
ra quyết định API Truy cập vào công nghệ
SekopayEX sẽ cung cấp giao diện người dùng dựa trên web chuyên dụng của chúng tôi hoặc
giao diện người dùng điện thoại di động theo yêu cầu.
Kinh nghiệm người dùng của chúng tôi đưa ra cho nhà giao dịch bán lẻ một trải nghiệm
giao dịch chất lượng cấp cơ sở, mà không ảnh hưởng đến nền tảng giao dịch thông minh.
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Kết thúc trước rất cao của chúng tôi được xây dựng dựa trên công nghệ mới nhất và hỗ trợ cập
nhật dữ liệu theo thời gian thực và thông báo.
Như chúng ta thấy sự tiến hóa của tiền điện tử, Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử là đầy đủ của
sự khác biệt giữa trao đổi. Chúng tôi hướng đến khách hàng của chúng tôi một nềntảng tíchhợp
tốt cho phép họ truy cập thông tin đầy đủ và khả năng truy cập trên thị trường.Chúng tôi sẽ cung
cấp những điều sau đây:
Thông tin đầy đủ nguồn cấp dữ liệu vào các sàn giao dịch khác nhau trong một giao diệnbảng điều
khiển.Giá cả sẽ được trình bày cho người dùng dựa trên giá net, giá cả và phí hoa hồng và phí giao
dịch của bên thứ ba, tạo ra mức độ máy bay để so sánh.
Tất cả các giao dịch được chuyển vào ví tiền bạn chọn để bảo mật tối đa. Truy cập liền mạch vào tất cả
các thị trường.
Tất cả các lớp nội dung, luôn luôn, cho phép thực thi tốt nhất. Phương pháp tổng hợp, cho phép xem
theo thời gian thực và cải thiện việc ra quyết định.
Khả năng thực hiện giao dịch và trao đổi truy cập ở mức giá phù hợp vào đúng thời điểm.
SekopayEX sẽ tính phí 0,2% cho mỗi giao dịch.
Chúng tôi sẽ có phí niêm yết trong một số trường hợp nhất định. Phí rút tiền Tùy thuộc vào Coin
hoặc Token. Các khoản phí khác Có thể có các khoản phí khác.
Thị trường được quy định: Thiết lập thị trường cho mã thông báo tiện ích và tài sản kỹ thuật số
hoạt động trong phạm vi quyền hạn quy định về các quy tắc tài sản mật mã, baogồmkhung pháp lý
của Gibraltar là “Lớp thế giới”.
Tiêu chuẩn: Xây dựng một tiêu chuẩn cao cho nhập cảnh và một môi trường được giám sát với các
quy định cho nhập học và kinh doanh, cùng với các nghĩa vụ và tiêu chuẩn ứng xử, theo các quy tắc
Sekopay.
Kiếm và giữ niềm tin và sự đồng thuận của công chúng, để quay lại những lý tưởng của phong trào
mật mã và thiết lập sự tin cậy, uy tín và thanh khoản cho cộng đồng mật mã toàn cầu.
Sử dụng kinh nghiệm từ cả nền tảng và ngành công nghệ mật mã để cho phép Sekopay hoạt động
như cầu nối giữa ngành tài chính thông thường và cộng đồng blockchain, mang lại sự chấp nhận và
đưa vào nhiều hơn cho những người tham gia từ một vị trí thể chế duy nhất.
Người dùng tuân thủ AML / KYC phải tuân thủ AML / KYC tuân thủ trước khi họ có thể mở tài khoản,
sau đó họ có thể cấp tiền cho ví của họ lên đến giới hạn đã đặt (dựa trên đánh giá của người dùng
tại thời điểm mở tài khoản và tiếp theo) xem xét nếu có) .SekopayEX sẽ thực hiện các chính sách và
thủ tục của AML / KYC.
Ví dụ, khi ﬁ at có sẵn, người dùng sẽ chỉ được phép rút nó vào một tài khoản đã đồng ý trong tên
của người dùng với một ngân hàng được thành lập tốt.
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Quy trình tuân thủ AML / KYC nên bảo vệ trao đổi và người dùng của mình chống lại các
rủi ro thông thường liên quan đến môi trường được kiểm soát kém.
Tùy thuộc vào giới hạn pháp lý và quy định, SekopayEX mong muốn người dùng bán lẻ và
người dùng chuyên nghiệp có thể mở tài khoản tại (tại (nếu có) và / hoặc tài sản kỹ thuật
số, tùy thuộc vào yêu cầu tuân thủ các yêu cầu về nội trú và AML / KYC.
SekopayEX sẽ sử dụng một hệ thống bảo mật ví đa năng, theo đó tiền xu / thẻ gửi tại
SekopayEX sẽ được giữ trong nhiều ví đa năng; và hầu hết các mã thông báo sẽ được lưu
trữ trong kho lạnh, trong khi một phần nhỏ mã thông báo sẽ vẫn còn trong lưu trữ trực
tuyến nóng để thực hiện các giao dịch nhanh hơn cho người dùng thực hiện gửi tiền và rút
tiền trên trao đổi nội dung kỹ thuật số.
Ví tiền sẽ được nhiều lớp và cho phép lưu trữ và giao dịch giữa các thẻ được liệt kê trên
SekopayEX.
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8 CRYPTO CHO DOANH NGHIỆP
8.1 Mã thanh toán QR
Có hai khía cạnh quan trọng không kém của cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo việc áp dụng nhanh chóng
nền kinh tế mật mã. Khả năng thanh toán và khả năng nhận thanh toán.
Sekopay Mobile App sẽ xử lý các khoản thanh toán sẽ sử dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của các nhà
cung cấp thanh toán lớn nhất thế giới bằng cách sử dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc kỹ thuật số
thông qua hỗ trợ thiết bị đầu cuối POS để nhận thanh toán.
Tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau không thể hoặc không muốn kết nối
với mạng thanh toán này. Ví dụ: bạn sẽ không tìm thấy nhiều nhà giao dịch đường phố ở Delhi có thiết bị
đầu cuối thị thực không tiếp xúc.
Một phần của nhóm Sekopay LTD đã có hơn 15 năm phát triển trong ngành ngân hàng, tích cực xây dựng
các giải pháp thanh toán không tiếp xúc thay thế cho doanh nghiệp bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh doanh
từ các lĩnh vực bán lẻ chính như nhà hàng và quán bar, đến các thương nhân đường phố và các cửa hàng
internet. Kiến thức và kinh nghiệm này sẽ được nhúng vào Sekopay LTD cho phép nó tiếp cận được một
lượng khán giả rộng lớn hơn nhiều so với ngày hôm nay.
Ứng dụng Sekopay dành cho doanh nghiệp sẽ là giải pháp dành riêng cho các doanh nghiệp có thể áp dụng
cho tất cả các ngành. Chức năng bao gồm:




Cryptocurrency trao đổi và thanh toán / mua trong fiat hoặc cryptocurrency cho dù thanhtoán đã
được thực hiện như thế nào

Phổ cập web-văn phòng với:

o
o
o
o

Lịch sử giao dịch

Quản lý chi tiết thanh toán
Lọc theo đơn vị tiền tệ, thời gian thanh toán, phương thức mua sắm, v.v.
Kết nối cửa hàng mới

Giải pháp kinh doanh của Sekopay LTD không chỉ tạo ra khả năng cho người bán chấp nhận tiền
điện tử mà còn:





Chuyển đổi giữa tiền điện tử và tiền fiat
Tăng tốc độ thanh toán, (so với mặt khác)
Giam gia. Thanh toán trung bình thông qua cơ sở hạ tầng Sekopay LTD sẽ rẻ hơn từ 4




đến 5 lần so với chi phí mua thẻ Khoảng 0,5% - 1% tùy theo doanh thu
Tính linh hoạt với một loạt các giải pháp thanh toán
Độ tin cậy, tất cả các giải pháp đã được thử nghiệm trong quá trình phát triển.
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Sekopay đang phát triển một giải pháp phổ quát có khả năng thay thế thiết bị đầu cuối không tiếp xúc đắt
tiền và bị hạn chế POS, hoặc đơn giản là thay thế cho các thiết bị đầu cuối đó khi người bán không có
quyền truy cập vào thiết bị hoặc muốn có trải nghiệm nâng cao. Để nhận thanh toán mã hóa, người bán
phải chỉ cần cài đặt Ứng dụng Sekopay đặc biệt trên thiết bị di động của họ, chẳng hạn như máy tính
bảng, từ đó tạo mã thanh toán QR chứa tất cả các chi tiết thanh toán cần thiết.
Người mua sử dụng giải pháp di động Sekopay APP của họ để quét mã QR và các khoản thanh toán được
xử lý thực tế ngay lập tức.
Giải pháp này đã trở thành nhà lãnh đạo quan trọng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nơi các
phương thức thanh toán gần như đã loại bỏ được sự cạnh tranh. Người ta ước tính rằng hơn 70% các
điểm thanh toán được trang bị các giải pháp thanh toán QR, do đó hỗ trợ các ứng dụng phổ biến nhất
Alipay và WeChat. Với sự hỗ trợ của Sekopay LTD, việc chấp nhận hàng loạt như vậy có thể dễ dàng được
mở rộng đến tiền điện tử, cho bất kỳ thương gia nào, ở bất cứ đâu trên thế giới. Tất cả những gì họ cần
là kết nối internet thông qua thiết bị di động.

8.2 Sekopay Thương mại ứng dụng và giải pháp dịch vụ tự động
Sekopay LTD phát triển API sẽ cho phép bất kỳ cửa hàng internet nào hiển thị mã QR, do đó
khách hàng di động Sekopay APP có thể đọc mã đó và thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử
theo cách tương tự như tại bất kỳ điểm thanh toán không tiếp xúc nào. Nó không chỉ cho phép
những lợi ích tương tự của ứng dụng di động như đã nói trước đây, nó cũng đơn giản hóa quá
trình thanh toán bằng cách điền vào các thông tin thanh toán cần thiết như địa chỉ giao hàng, số
điện thoại liên lạc, vv khi quét mã QR. Điều này là tất cả được thực hiện ngay lập tức với chi phí
cho các thương gia đó là rẻ hơn nhiều lần so với họ trả tiền ngày hôm nay.
Những lợi ích như vậy cũng đang được áp dụng cho các điểm thanh toán không tiếp xúc ngoại
tuyến khi không cần sự tương tác của con người, ví dụ để trả tiền đỗ xe hoặc trả tiền xăng mà
không phải rời khỏi xe.
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9 NỀN TẢNG ỨNG DỤNG MỞ SEKOPAY
Sekopay tin rằng thời đại tiền điện tử sẽ đòi hỏi một cộng đồng phát triển rộng lớn hơn nhiều
so với chỉ một vài cryptos hàng đầu. Vì lý do này, Sekopay APP đang cung cấp một nền tảng mở
cho phép các công ty xây dựng các sản phẩm của riêng họ bằng API ứng dụng Sekopay. Nhiều
tính năng của nền tảng di động sẽ được cung cấp cho các nhà phát triển để sử dụng bên trong
các ứng dụng và giải pháp thanh toán của riêng họ.

Ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ có thể được tạo và cung cấp thông qua API ứng dụng Sekopay
bao gồm:










Ví tiền điện tử
Trao đổi tiền điện tử
Hệ thống mã hóa cho thanh toán và ngoại tuyến
Thanh toán với việc sử dụng tiền điện tử và tiền xu
Thu hồi thông tin
Thanh toán tự động thường xuyên
Thanh toán hóa đơn
Nhận thông báo giao dịch tự động
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Sơ đồ dưới đây mô tả các mô-đun sẽ có sẵn cho các nhà phát triển.

Xin lưu ý rằng các giải pháp được mô tả trong phần này không được đảm bảo và có thể hoặc
không được phân phối trong tương lai tùy theo nhu cầu thị trường, quy định, khả năng của nhóm
để đạt được hiệu suất kỹ thuật tốt nhất và các rủi ro khác. đội bây giờ. Sekopay LTD Quỹ đạo
tương lai là tất cả các kế hoạch phát triển và được trình bày cho mục đích thông tin chỉ để hiển
thị những gì nhóm nghiên cứu đã làm việc và cách toàn bộ hệ sinh thái có thể trông như thế
nào nếu được phát triển. Bạn không nên dựa vào các giải pháp này khi mua một đồng tiền SEKO
bởi vì đây là những kế hoạch được tính năng tiền thưởng chứ không phải là chức năng thiết
yếu của đồng xu SEKO.
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10 SEKOPAY LTD TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP
10.1 Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi được hình thành bởi những năm phát triển thành công và
đạt được kết quả dự kiến dựa trên các nguyên tắc sau đây. Không ít hơn 50% tất cả các nguồn
lực sẵn có được phân phối để mở rộng quy mô và tăng tỷ lệ người dùng, quỹ đạo này đã dẫn
chúng ta đến thành công hầu hết thời gian. Không quá 15% tài nguyên được dự định sẽ được sử
dụng để duy trì các hoạt động hiện tại bao gồm cả tiền lương quản lý. Phần còn lại của tất cả
các tài nguyên có sẵn là nhằm nghiên cứu và phát triển và tìm kiếm các công nghệ mới.

10.2 Phát triển sản phẩm
Phát triển sản phẩm và triển khai sản phẩm tiếp theo bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn của công ty
chúng tôi. Sau đây được coi là mục tiêu hiện tại của chúng tôi:
Ví điện tử tiền điện tử Sekopay LTD với Fiat Settlements - chúng tôi đang có kế hoạch cung cấp
đầy đủ các giải pháp công nghệ tiên tiến, bao gồm Trung tâm xử lý, Fiat-to-Crypto và các trao đổi
tức thời ngược lại, hỗ trợ thanh toán NFS (chỉ dành cho các thiết bị Android thông qua mô phỏng
thẻ), tích hợp với cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử của bên thứ ba, chuyển khoản P2P bằng
các loại tiền tệ fiat và crypto.
Sekopay LTD Mobile 3.0 là giải pháp thanh toán tốt nhất trong ngành bao gồm các công nghệ như
hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc bản địa (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay và oth.), Quan hệ
đối tác với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trong mọi lĩnh vực hoạt động tài chính - để đảm
bảo sự ổn định và an ninh của các khu định cư.
Điều quan trọng tiếp theo là cơ sở hạ tầng thanh toán của Sekopay LTD, mà chúng tôi dự định sẽ
bao gồm ít nhất 25 000 POS và các cửa hàng trực tuyến trên toàn thế giới. Nó là khá khó khăn
để ước tính chi phí cận biên trên mọi kết nối của cửa hàng.
Chúng tôi sẽ tạo ra API mở phổ dụng cho các sản phẩm của mình, phát triển Sekopay LTD theo
hướng cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn và phát triển các dịch vụ bổ sung.
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11 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI SEKOPAY APP
Một phân tích so sánh Sekopay LTD với các mật mã đã được công bố trước đây dựa trên chức
năng dự định của hệ sinh thái khi nó hoàn thành.

Tính năng

Tiêu
chuẩn

Tính năng
công ty khác

Tính năng Sekopay

No

Yes

No

No

Yes

Nền tảng mở để sử dụng các giải
pháp của bên thứ ba

No

No

Yes

Nhiều loại tiền điện tử và tài sản
kỹ thuật số
Sử dụng cơ sở hạ tầng hệ thống
thanh toán để chuyển tiền qua thẻ

No

yes

yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

Cơ sở hạ tầng thanh toán hỗ trợ
chuyển đổi tức thời tiền điện tử
sang tiền mặt fiat
Nền tảng cho các đối tác liên kết
để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ
của họ

Tính năng
Thị trường
No

Đối với mua và bán tiền điện tử &
kỹ thuật số
Rút tiền và gửi tiền tại máy ATM.
Trao đổi với những người dùng
khác để phát triển một thị trường
tư nhân
Khả năng sử dụng mã thông báo
của bất kỳ ICO đã hoàn thành nào,
các mã thông báo trên sàn giao
dịch
Khả năng tương thích với hệ thống
thanh toán của châu Á
Các giải pháp giao thức để rút tiền
tự động an toàn
Tính toán thanh toán trong hệ
thống thanh toán di động của bên
thứ 3
Tất cả các sản phẩm có thể được
sử dụng đầy đủ bên trong các giải
pháp của bên thứ 3
Cài đặt giá trị tiền điện tử ngắn
hạn và tài sản kỹ thuật số cho các
khoản thanh toán hoãn lại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Các khoản phí thực tế cao hơn, vì các giao dịch không dựa trên tỷ giá hối đoái thấp nhất có thể
12 Các khoản phí thực tế cao hơn, vì các giao dịch không dựa trên tỷ giá hối đoái thấp nhất có thể
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12 THAM GIA TẤT CẢ CÁC TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH
Việc mua bất kỳ đồng tiền nào liên quan đến mức độ rủi ro cao, bao gồm nhưng không giới hạn
ở các rủi ro được mô tả bên dưới. Trước khi mua SEKO Coins, mỗi người tham gia cẩn thận cân
nhắc tất cả các thông tin và rủi ro được nêu chi tiết trong Giấy Trắng này, và cụ thể là các yếu tố
rủi ro sau đây.
1. Phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng máy tính
Sekopay LTD phụ thuộc vào các ứng dụng phần mềm hoạt động, phần cứng máy tính và Internet ngụ ý rằng Sekopay
LTD có thể không đảm bảo rằng một lỗi hệ thống sẽ không ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng đồng xu SEKO của bạn.
Mặc dù Sekopay LTD thực hiện tất cả các biện pháp an ninh mạng hợp lý, các máy chủ xử lý của nó dễ bị tấn công bởi
virus máy tính, sự cố đột phá về thể chất hoặc điện tử hoặc các gián đoạn khác có tính chất tương tự. Vi-rút máy tính,
gián đoạn hoặc gián đoạn khác do bên thứ ba gây ra có thể dẫn đến gián đoạn, trì hoãn hoặc tạm ngưng dịch vụ, điều
này sẽ hạn chế việc sử dụng đồng xu SEKO.
2. Rủi ro theo quy định
Công nghệ Blockchain, bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề tiền xu, có thể là khái niệm mới ở một số khu vực, sau
đó có thể áp dụng các quy định hiện hành hoặc giới thiệu các quy định mới liên quan đến các ứng dụng dựa trên công
nghệ Blockchain. và khái niệm SEKO. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể của SEKO Coin.
3. Thuế.
Người giữ tiền xu có thể được yêu cầu phải trả thuế liên quan đến các giao dịch liên quan đến SEKO Coins. Nó sẽ là
trách nhiệm duy nhất của các chủ sở hữu đồng xu để tuân thủ các luật thuế của các khu vực pháp lý có liên quan và
trả tất cả các loại thuế bắt buộc.
4. Sự kiện bất thường.
Hiệu suất của Sekopay LTD có thể bị gián đoạn, đình chỉ hoặc trì hoãn do hoàn cảnh và hoàn cảnh đặc biệt không thể
ngăn cản bởi Sekopay LTD và bao gồm: hành vi tự nhiên, chiến tranh, xung đột vũ trang, rối loạn dân sự hàng loạt,
hành động công nghiệp, dịch bệnh, khóa cửa, chậm chạp , sự thiếu hụt kéo dài hoặc những thất bại khác về nguồn
cung cấp năng lượng hoặc dịch vụ truyền thông, hành vi của các cơ quan chính quyền thành phố, tiểu bang hoặc liên
bang, các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của Sekopay LTD, vốn không tồn tại tại thời điểm bán Coin.
5. Tiết lộ thông tin.
Thông tin cá nhân nhận được từ chủ sở hữu SEKO, thông tin về số lượng tiền sở hữu, địa chỉ ví được sử dụng và mọi
thông tin liên quan khác có thể được tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ và các bên thứ ba
khác khi Sekopay LTD yêu cầu tiết lộ thông tin đó luật pháp, trát tòa, hoặc lệnh của tòa án. Sekopay LTD sẽ không chịu
trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin đó.
6. Giá trị của đồng xu SEKO.
Sau khi mua, giá trị của SEKO có thể dao động đáng kể do nhiều lý do khác nhau. Sekopay LTD không đảm bảo bất kỳ
giá trị cụ thể nào của SEKO trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Sekopay LTD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất
kỳ thay đổi nào về giá trị của SEKO Coin.
Các giả định liên quan đến những điều đã nói ở trên, trong số những điều khác, phán đoán về điều kiện kinh tế, cạnh
tranh và thị trường trong tương lai và quyết định kinh doanh, hầu hết đều nằm ngoài tầm kiểm soát của nhóm Sekopay
LTD và do đó khó dự đoán chính xác. Mặc dù nhóm Sekopay LTD tin rằng các giả định của nó nằm bên dưới các tuyên
bố hướng tới tương lai của nó là hợp lý, bất kỳ điều nào trong số này có thể chứng minh là không chính xác. Kết quả
là, nhóm Sekopay LTD có thể cung cấp không đảm bảo rằng các báo cáo về phía trước có trong Giấy Trắng này sẽ
chứng minh là chính xác. Trong những điều không rõ ràng có ý nghĩa trong các tuyên bố về phía trước có trong tài liệu
này, việc bao gồm các thông tin đó có thể không được hiểu là bảo hành trên phần của Sekopay LTD hoặc bất kỳ thực
thể nào khác mà mục tiêu và kế hoạch của dự án Sekopay LTD đã đạt được thành công.
Xin lưu ý rằng dự án Sekopay LTD SEKO có thể phải chịu rủi ro khác mà nhóm của mình không lường trước được, lần
đọc này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
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