HỎI – ĐÁP
Chương trình Đặc biệt Sở hữu thêm OLXs
1. Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Đặc biệt sở hữu thêm OneLink Coin (OLX) và
Tại sao OLXs có giá trị và cần sở hữu?
Đối tượng được được tham gia Chương trình là các thành viên OneLife Network (tiếp
theo gọi là Người tham gia). Dự án mới đánh giá cao tâm huyết và cống hiến của thành
viên OneLife cho TẦM NHÌN và SỨ MỆNH: “Cryptocurrency – Future of Payment”
và đó chính là lý do dự án này muốn tri ân những thành viên đã từng hợp tác, đồng
hành trong thời gian qua và trao cho họ cơ hội tham gia sớm bằng cách đăng ký các
gói OneAcademy của mình để tham gia Chương trình.
OneLink Coin (OLX) được xây dựng trên nền tảng Blockchain phi tập trung. Số lượng
giới hạn là 21 tỷ (không thay đổi). OLXs được tặng thông qua việc sở hữu các gói khóa
học giáo dục OneSchool, với kiến thức đa dạng, nội dung được cập nhật bổ sung thường
xuyên thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín trên toàn cầu, với chi phí
hợp lý, phù hợp với khả năng của thành viên. Số lượng OLXs tặng kèm theo gói khóa
học giáo dục sẽ giảm dần theo thời gian phát hành. Giá trị của OLXs sẽ là giá trị sử
dụng, phổ cập đến số đông cộng đồng thông qua Hệ sinh thái xã hội được xây dựng
trong quá trình phát triển dự án.
2. Công ty có cho phép Người tham gia chuyển đổi số OneCoin của mình sang số OLXs
tương ứng không?
Không. Với mục đích là tri ân và tạo cơ hội cho Người tham gia bảo toàn vốn đã bỏ
trước đây, nên chính sách này chỉ chú trọng đến giá trị ban đầu của các gói
OneAcademy.
3. Mỗi Người tham gia được đăng ký bao nhiêu tài khoản?
Người tham gia có thể đăng ký tham gia nhiều gói OneAcademy của mình và điền form
đăng ký. Nhưng tổng số lượng OLXs được nhận không quá 24.375 OLXs/ 1 KYC, tương
đương với số lượng OLXs của 1 gói PowerPack. Tất cả số lượng OLXs được nhận về
sẽ chỉ nằm trong 1 ví lạnh chứa OLX trên ứng dụng OnePassport của Người tham gia.
Ví dụ:
- Người tham gia có 3 gói OneAcademy với tổng giá trị là: 6.500 BV (500 + 1.000 +
5.000). Theo chính sách của chương trình Người tham gia sẽ được nhận 3.250 OLXs
trong 1 tài khoản của mình.
- Nếu Người tham gia đăng ký bằng gói Ultimate hoặc Supreme thì mức phí phải trả
chỉ tương đương như gói PowerPack và số OLXs được nhận cũng chỉ là 24.375
OLXs. Và trong trường hợp này Người tham gia không có quyền đăng ký thêm gói
khác vì đã hết hạn mức.

4. Các tài khoản DealShaker Rookie Merchant có được dùng để đăng ký không?
Mục tiêu của Chương trình chỉ áp dụng cho các gói OneAcademy, nên các tài khoản
DealShaker Rookie Merchant không thể đăng ký tham gia Chương trình này.
5. Người tham gia có được phép tiếp cận và học các khóa học giáo dục OneSchool của
công ty?
Người tham gia Chương trình đặc biệt này không phải là người mua gói khóa học giáo
dục OneSchool, nên sẽ chỉ được tham gia các Khóa giáo dục miễn phí, hoặc các Chương
trình đào tạo offline có giảm giá.
6. Lộ trình và Chính sách của Chương trình sở hữu thêm OLXs như thế nào? Người tham
gia cần thực hiện theo quy trình nào và cung cấp những thông tin gì?
Lộ trình:
- Giai đoạn 01: Từ 15.04.2020 đến hết ngày 15.05.2020
- Giai đoạn 02: Từ 01.06.2020 đến hết ngày 30.06.2020
- Giai đoạn 03: Từ 15.07.2020 đến hết ngày 15.08.2020
Quỹ OLXs của Chương trình: Tổng số OLXs của Chương trình là 5% trên tổng số
OLXs phát hành, tương đương 1,05 tỷ.
- Giai đoạn 1: 300 triệu OLXs,
- Giai đoạn 2: 400 triệu OLXs,
- Giai đoạn 3: 350 triệu OLXs.
Nếu thời gian của giai đoạn 1 chưa kết thúc, nhưng số lượng 300 triệu OLXs của giai
đoạn 1 đã hết, thì thành viên phải tham gia vào giai đoạn 2 và nếu thời gian của giai
đoạn 2 chưa kết thúc, nhưng số lượng 700 triệu OLXs của cả 2 giai đoạn 1 và 2 hết, thì
thành viên phải tham gia vào giai đoạn 3.
Chương trình sẽ dừng khi số lượng OLXs không còn.
Chính sách:
- Giai đoạn 01: Phí là 1,5% tổng giá trị ban đầu của gói khóa học OneAcademy.
- Giai đoạn 02: Phí là 03% tổng giá trị ban đầu của gói khóa học OneAcademy.
- Giai đoạn 03: Phí là 05% tổng giá trị ban đầu của gói khóa học OneAcademy.
- Thành viên đăng ký tham gia trong giai đoạn nào thì sẽ phải trả mức phí của giai
đoạn đó.
- Số lượng OLXs nhận được của các gói OneAcdemy đăng ký tham gia:
Starter: 50 OLXs, Trader: 250 OLXs, ProTrader: 500 OLXs, Executive:1.500 OLXs,
Tycoon: 2.500 OLXs, Tycoon Plus: 3.750 OLXs, ….. PowerPack/
Ultimate/Supreme: 24.3750 OLXs.
Quy trình thực hiện:
- Vào website: onelinknetwork.com/redemption

- Đọc các nội dung, Điều kiện của Chương trình. Bấm xác nhận đã hiểu, đồng ý và tự
nguyện tham gia Chương trình.
- Trong các trường khai thông tin Người tham gia cần cung cấp các thông tin sau:
 Username
 Họ và Tên chủ sở hữu
 Email
 Xác nhận email:
 Telephone
 Chọn loại gói muốn đăng ký tham gia Chương trình
 Tải 01 ảnh chụp màn hình của gói đăng ký tham gia Chương trình. (Lưu ý: Cần
làm trên máy tính để khi chụp màn hình có đầy đủ nội dung yêu cầu. Ảnh có Username,
Loại gói, tên chủ sở hữu. Chỉ chụp dòng trên cùng có các thông tin chính của chủ sở
hữu gói)
- Sau khi có xác nhận đồng ý từ công ty hiện ra trên màn hình (Tổng số OLX sẽ được
nhận và tổng chi phí), Người tham gia cần thanh toán phí bằng USDT cho công ty
(USDT có thể mua từ bất kỳ sàn giao dịch nào).
- Trong khoảng thời gian giữa các giai đoạn (15 ngày) công ty sẽ chuyển số OLXs
tương ứng được nhận vào ví lạnh đựng OLX của thành viên tham trên ứng dụng
OnePassport. Nếu thành viên đăng ký và được xác nhận nhưng chưa trả phí và thời
gian của giai đoạn đã đăng ký kết thúc thì việc đăng ký này bị vô hiệu lực.
Ví dụ: Thành viên đăng ký các gói: 3.000 và 5.000. Tổng giá trị là 8.000
Nếu đăng ký trong giai đoạn 01, phí phải thanh toán là 1,5% trên tổng giá trị: 8.000 x
1,5% = 120 USDT
Nếu đăng ký trong giai đoạn 02, phí phải thanh toán là 03% trên tổng giá trị: 8.000 x
03% = 240 USDT
Nếu đăng ký trong giai đoạn 03, phí phải thanh toán là 05% trên tổng giá trị: 8.000 x
05% = 400 USDT
7. Điều kiện để sử dụng OLXs sau khi thành viên sở hữu chúng theo chương trình?
Dự án cần có thời gian xây dựng, phát triển theo kế hoạch kinh doanh, nên OLXs được
nhận từ Chương trình này phải được lưu ký cho đến thời điểm khi số OLXs được tặng
ra thông qua các gói khóa học OneSchool là 01 tỷ OLXs (Không bao gồm số OLXs của
Chương trình này) và là thời điểm khi nền tảng thương mại điện tử OneMall bắt đầu
vận hành. Từ thời điểm đó, cứ mỗi 100 triệu OLXs được tặng ra theo các gói khóa học
giáo dục OneSchool, 1% số OLXs của của Chương trình này được tự động chuyển lên
Hot wallet của thành viên trên OnePassport và tham gia vào Hệ sinh thái xã hội:
OneMall, OneTrading, OneEntertaiment….
8. Tại sao Người tham gia phải cung cấp thông tin về các gói OneAcademy của mình?
Công ty sẽ bảo mật các thông tin được cung cấp như thế nào?

Người tham gia cần cung cấp các thông tin để đảm bảo rằng các gói đăng ký tham gia
là của mình, không phải từ nguồn gốc không minh bạch.
Công ty Tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu người dùng (GPDR) và Cam kết không chuyển
giao cho bên thứ ba sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hệ thống dữ liệu của công ty
được áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất trong lĩnh vực hiện tại.
9. Người tham gia có bị mất OneCoin khi tham gia Chương trình sở hữu thêm OLXs?
Chương trình này chỉ tạo điều kiện cho Người tham gia cơ hội sở hữu thêm một
cryptocurrency như BTC, ETH, USDT… với các tính năng tốt hơn, cũng như tính khả
dụng được xây dựng tốt hơn. Hai dự án này là khác nhau và riêng biệt, không liên quan
về quyền lợi. Thành viên trước khi quyết định tham gia Chương trình này cần hiểu rõ
các quy định, điều kiện của Chương trình, tự nguyện và đồng ý chấp nhận các rủi ro,như
trong trường hợp dự án không đạt được kết quả mong muốn…
10. Người tham gia Chương trình sở hữu thêm OLX có phải tham gia xậy dựng hệ thống
mới không?
Không. Thành viên có thể giữ OLXs được lưu ký theo điều kiện đã ban hành và sử dụng
chúng trong Hệ sinh thái xã hội khi hết thời hạn lưu ký như một người dùng. Không
nhất thiết phải trở thành thành viên xây dựng hệ thống.
11. Gói OneAcademy sau khi đăng ký và được chấp nhận tham gia, nếu có tranh chấp với
những người khác sẽ giải quyết thế nào?
Công ty sẽ tiến hành xác minh chủ sở hữu trong 30 ngày. Trong trường hợp không xác
minh được, công ty sẽ hoàn trả lại phí đã nhận, thu hồi lại OLXs và Người tham gia
phải chịu phí hoàn tiền. Người tham gia vẫn bảo lưu quyền sử dụng ứng dụng
OnePassport với đầy đủ các tính năng khác (Mạng xã hội, dịch vụ của các loại ví
cryptocurrency khác…)
12. Nếu gói OneAcademy đăng ký tham gia là gói chung thì cách xử lý thế nào?
Công ty sẽ chuyển OLXs vào tài khoản của Người tham gia Chương trình theo thông
tin hợp lệ được cung cấp. Sau đó, sẽ mở cổng trong thời gian giới hạn, cho phép chuyển
OLXs từ tài khoản chung đến tài khoản riêng của các thành viên cùng tham gia gói
chung. Để thực hiện việc chuyển này, trước đó mọi thành viên đều phải đăng ký tài
khoản trên OnePassport.

