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Tính năng & Tiện ích
Stably Prime là công cụ hữu ích trong việc lưu ký và giao dịch
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Tài khoản giao dịch phi biên giới*
Một tài khoản duy nhất cho việc giao dịch trên toàn cầu. Sắp ra mắt vào Q1 2020

Stably Prime là một Tài khoản giao dịch phi biên giới* áp dụng được cho 
nhiều loại tiền tệ, có độ bảo mật cao, thao tác trực tuyến 100% và có thể được 
truy cập trên toàn cầu bởi các cá nhân đã được xác định danh tính. Với tài 
khoản Stably Prime, bạn có thể giữ, gửi và nhận tiền pháp định, tiền điện tử, 
stablecoin cũng như mua hoặc bán tiền điện tử với các đối tác của chúng tôi 
trên PrimeX, một mạng lưới thanh toán 24/7 cho các đại lý OTC.

Tài khoản giao dịch phi biên 
giới bằng USD với đầy đủ 
chính sách bảo hiểm FDIC

Chuyển đổi giữa tiền mặt và 
stablecoin nhanh chóng 
24/7

Phù hợp với bất kỳ đối 
tượng khách hàng tại hơn 
150 quốc gia sau khi đã xác 
minh KYC

Hoạt động OTC 24/7 và giao 
dịch nhanh chóng được 
cung cấp bởi PrimeX

Hỗ trợ API + khả năng truy 
cập trực tuyến hoàn toàn 
(bao gồm cả quy trình mở 
tài khoản)

Không yêu cầu số dư tối thiểu, 
không có phí hàng tháng, không 
có phí thiết lập ban đầu, không 
tốn phí nếu không sử dụng

Khả năng lưu ký hầu hết các loại 
tài sản kỹ thuật số trong ví lạnh 
bảo mật

Bảo mật theo tiêu chuẩn ngân 
hàng và mã hóa dữ liệu theo 
công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ nạp rút qua các hình thức 
khác như Wire, ACH, các loại thẻ

Ứng dụng trên nền tảng điện 
thoại di động (iOS và Android, 
sắp ra mắt vào Q3 2020)

OTC

*Stably Prime là một tài khoản lưu ký được cung cấp bởi Prime Trust, một tổ chức tài chính và ủy thác ở Nevada có giấy phép. Tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trong ví lạnh an toàn và quỹ USD được 
Prime Trust giữ trong các tài khoản ngân hàng có bảo hiểm FDIC. Stably không phải là một tổ chức tài chính được cấp phép và Stably không có quyền quản lý và giữ tiền của khách hàng.
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Người gửi tiền điện 
tử/Stablecoin

OTC
Người gửi tiền qua 

hình thức Wire/ACH/
Các loại thẻ

Người nhận tiền 
pháp định/tiền điện 

tử toàn cầu

Dịch vụ lưu ký đạt tiêu chuẩn

Các trường hợp sử dụng Stably Prime:

• Lưu giũ USD dài hạn, an toàn và được 
bảo hiểm bởi FDIC

• Lưu trữ tài sản kỹ thuật số & stablecoin 
bằng ví lạnh có độ bảo mật cao

• Gửi tiền nhanh chóng cho người dùng 
Stably Prime khác hoặc các đối tác 
PrimeX

• Giao dịch và thanh toán tiền điện tử 
24/7 với các đại lý OTC lớn trên PrimeX

• Chuyển đổi tiền điện tử/tiền pháp định 
on-ramp & off-ramp

• Xử lý thanh toán bằng tiền điện tử & 
stablecoin

• Thanh toán và chuyển tiền P2P

• Giao dịch phi biên giới

KHÔNG YÊU CẦU SỐ DƯ TỐI THIỂU  ✔

KHÔNG PHÍ DUY TRÌ MỖI THÁNG ✔

KHÔNG PHÍ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN  ✔

 KHÔNG PHÍ LƯU KÝ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ ✔

100% MINH BẠCH VỀ GIÁ ✔

*Stably Prime là một tài khoản lưu ký được cung cấp bởi Prime Trust, một tổ chức tài chính và ủy thác ở Nevada có giấy phép. Tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trong ví lạnh an toàn và quỹ USD được Prime Trust giữ trong các tài khoản ngân hàng có 
bảo hiểm FDIC. Stably không phải là một tổ chức tài chính được cấp phép và Stably không có quyền quản lý và giữ tiền của khách hàng.

https://www.stably.io/stablyprime
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Một giải pháp hoàn hảo 
xuyên quốc gia dành cho:

• Những đại lý OTC & nhà tạo lập thị trường
• Những nhà giao dịch có tổ chức và quỹ
• Các sàn giao dịch tiền điện tử
• Các tổ chức, cá nhân khai thác tiền điện tử
• Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên

quan đến tài chính
• Dịch vụ thương mại & Xử lý thanh toán
• Doanh nghiệp quốc tế
• Cá nhân và Loại hình Doanh nghiệp không

có điều kiện làm việc với các ngân hàng (ví
dụ: Cần sa)

• Thương mại truyền thống và thương mại
điện tử

• Những người tị nạn vì lý do tài chính
• Và nhiều đối tượng khách hàng khác...

*Stably Prime là một tài khoản lưu ký được cung cấp bởi Prime Trust, một tổ chức tài chính và ủy thác ở Nevada có giấy phép. Tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trong ví lạnh an toàn và quỹ USD được Prime Trust giữ trong các tài khoản ngân hàng có 
bảo hiểm FDIC. Stably không phải là một tổ chức tài chính được cấp phép và Stably không có quyền quản lý và giữ tiền của khách hàng.

https://www.stably.io/stablyprime
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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin có trong Bản tài liệu này chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan chung về Stably và các sản phẩm nổi 
bật. Mặc dù Stably nỗ lực đảm bảo rằng thông tin trong Bản tài liệu này là đúng và chính xác khi thực hiện, 
nhưng Stably không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, hoặc hậu quả nào xảy ra từ việc sử dụng thông 
tin trong Bản tài liệu này. Tất cả thông tin trong Bản tài liệu này được cung cấp chưa đảm bảo về tính đầy đủ, 
chính xác và kịp thời của kết quả từ việc sử dụng thông tin này. Ngoài ra, thông tin trong Bản tài liệu này chỉ 
được dùng với mục đích cung cấp thông tin, không được hiểu là lời khuyên đầu tư. Các ví dụ được dùng cho 
mục đích cung cấp thông tin. Vì vậy, trong mọi trường hợp, Stably, các tổ chức liên quan, hoặc các chủ sở hữu, 
nhân viên của các tổ chức sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định 
hoặc hành động nào được đưa ra dựa trên thông tin trong Bản tài liệu này, bất kỳ hậu quả, thiệt hại nghiêm 
trọng, ngay cả khi bạn đã được cảnh báo về khả năng thiệt hại đó. Tên, logo và tất cả các nhãn hiệu, tên 
thương mại và các tài sản trí tuệ khác của Stably có liên quan xuất hiện trong Bản tài liệu này là tài sản của 
Stably và các tổ chức liên quan, không thể sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.
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Thông tin Liên hệ
Để biết thêm chi tiết, vui lòng email: info@stably.io
Kory Hoang (CEO): kory@stably.io
David Zhang (CTO): david@stably.io
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