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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY (VÀ NÀY SÁO TRẮNG NÀY). BẠN NÊN THAM KHẢO PHÁP LUẬT, TÀI CHÍNH, 
THUẾ VÀ (CÁC) CỐ VẤN CHUYÊN NGHIỆP KHÁC CỦA BẠN

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SÁCH TRẮNG NÀY.

Sách trắng này nhằm trình bày thông tin liên quan cho người mua tiềm năng (“người mua” và mỗi 
một “Chủ đầu tư”) liên quan đến ưu đãi được đề xuất (“Khởi chạy mã thông báo”) của UNION 
Cayman Limited, một công ty được miễn thuế được thành lập với trách nhiệm hữu hạn tại Quần 
đảo Cayman, (“công ty”, “chúng tôi" hoặc "chúng ta”) của mã thông báo tương thích ERC20 mã 
hóa trên chuỗi khối của Ethereum với ký hiệu 'UNN' ("mã thông báo”), bao gồm thông tin về nền 
tảng phi tập trung được mô tả trong sách trắng này được phát triển, vận hành và duy trì bởi Union 
Protocol Foundation (“Nền Tảng Quỹ UNION”) và các hợp đồng thông minh được kết nối với Nền 
tảng UNION Foundation (“Hợp đồng thông minh UNION”). Việc phát triển và ra mắt Nền tảng 
UNION Foundation của Union Protocol Foundation sẽ được Công ty tài trợ một phần bằng cách sử 
dụng số tiền thu được từ việc bán Token.

Thông tin trong báo cáo trắng này không nhằm mục đích toàn diện và các tuyên bố trong 
báo cáo trắng này không nhằm mục đích dựa vào hoặc tạo ra hoặc tạo thành một phần 
của mối quan hệ hợp đồng (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác).

Không nội dung nào trong sách trắng này được coi là cấu thành một bản cáo bạch dưới bất kỳ hình thức nào, 
lời kêu gọi đầu tư hoặc tư vấn đầu tư cũng như không liên quan đến việc chào bán hoặc mời chào mua bất kỳ 
chứng khoán nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào. Sách trắng này không được biên soạn theo và không tuân 
theo luật pháp hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán nào được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Với số 
tiền tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, mỗi Công ty (gọi chung là “Các bên liên kết” và mỗi một “Bên 
liên kết”) từ chối rõ ràng và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với bất kỳ tổn 
thất trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc tổn thất nào khác dưới bất kỳ hình thức 
nào, ngoài hợp đồng, hợp đồng hoặc hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với tổn thất doanh 
thu, thu nhập hoặc lợi nhuận và mất khả năng sử dụng hoặc dữ liệu), phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc 
Người mua chấp nhận hoặc tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào có trong sách trắng này, (ii) bất kỳ lỗi, thiếu sót 
hoặc không chính xác nào trong bất kỳ thông tin nào như vậy hoặc ( iii) bất kỳ hành động nào phát sinh từ đó.

Tất cả các tuyên bố, ước tính và thông tin tài chính có trong sách trắng này, được đưa ra trong bất kỳ thông 
cáo báo chí nào hoặc ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập được bởi công chúng và các tuyên bố bằng lời nói có thể 
được đưa ra bởi Công ty hoặc bất kỳ Bên liên kết nào mà không phải là tuyên bố về sự thật lịch sử, cấu thành 
“chuyển tiếp -tìm kiếm tuyên bố. Không nội dung nào trong báo cáo trắng này là hoặc có thể được dựa vào 
như một lời hứa, tuyên bố hoặc cam kết về hiệu suất hoặc chính sách trong tương lai của Công ty.

Ngoài ra, Công ty từ chối mọi trách nhiệm cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc thông 
báo công khai bất kỳ sửa đổi nào đối với các tuyên bố hướng tới tương lai đó để phản ánh các diễn biến, 
sự kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai, ngay cả khi có thông tin mới hoặc các sự kiện khác xảy ra trong 
tương lai.

Sách trắng này và bất kỳ hoạt động bán Token nào được đề cập trong sách trắng này sẽ phải tuân theo 
và chịu sự điều chỉnh của bất kỳ điều khoản và điều kiện nào về việc mua các Token đó. Các điều khoản 
và điều kiện mua hàng như vậy sẽ được Công ty giao cho Bên mua tiềm năng sau khi nhận được



mẫu đơn đã hoàn thành và việc hoàn thành các thủ tục AML và KYC của Công ty (được định nghĩa 
bên dưới).1

Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các điều khoản và điều kiện mua hàng đó và sách 
trắng này, các điều khoản và điều kiện mua hàng sẽ được áp dụng và chi phối.

1Tất cả những người mua tham gia đợt bán công khai sẽ phải trải qua quy trình xác minh bao gồm tình trạng sống, bằng chứng nhận dạng 
và bằng chứng về nơi cư trú.



THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Việc mua lại Mã thông báo liên quan đến mức độ rủi ro cao. Trước khi mua Mã thông báo, mỗi 
Người mua nên tiến hành kiểm tra cẩn thận tất cả các thông tin và rủi ro có liên quan về Công ty, 
Nền tảng UNION Foundation và Mã thông báo, chuỗi khối của Ethereum và cụ thể là các tiết lộ và 
yếu tố rủi ro được nêu bên dưới và trong báo cáo trắng này . Nếu bất kỳ rủi ro nào như vậy thực sự 
xảy ra, Công ty, Nền tảng UNION Foundation, Mã thông báo và Mã thông báo của Người mua có 
thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và bất lợi, bao gồm cả Mã thông báo của Người mua bị vô giá trị 
hoặc không sử dụng được.

Việc mua lại Mã thông báo từ Công ty không thể hiện việc trao đổi tiền điện tử cho bất kỳ hình thức cổ 
phần hoặc lợi ích vốn chủ sở hữu nào trong Công ty và người nắm giữ bất kỳ Mã thông báo nào do Công 
ty phát hành không được hưởng bất kỳ hình thức cổ tức được bảo đảm nào hoặc quyền doanh thu khác. 
Người nắm giữ Mã thông báo chỉ có quyền sử dụng Nền tảng UNION Foundation (nếu và khi được phát 
triển) và một số quyền khác trong Nền tảng UNION Foundation theo các điều khoản được nêu ở đây.

Các Mã thông báo có sẵn cho Người mua để đổi lấy một số mã thông báo mật mã khác 
(tuân theo quy định chống rửa tiền của Công ty (“AML”) và “biết khách hàng của bạn” (“
KYC”) các thủ tục được đáp ứng (bao gồm cả nguồn vốn)) và Công ty không cung cấp bất 
kỳ trao đổi Token nào để lấy tiền tệ fiat. Công ty cũng không cung cấp dịch vụ lưu ký hoặc 
ví cho Token.

Không có cơ quan quản lý nào đã kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ thông tin nào được nêu trong báo cáo 
trắng này. Không có hành động nào như vậy đã hoặc sẽ được thực hiện theo luật pháp, yêu cầu quy 
định hoặc quy tắc của bất kỳ khu vực tài phán nào. Việc xuất bản, phân phối hoặc phổ biến báo cáo 
trắng này không ngụ ý rằng bất kỳ luật, yêu cầu quy định hoặc quy tắc hiện hành nào như vậy đã được 
tuân thủ.

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ ai hành động thay mặt cho họ, có trụ sở, là công 
dân hoặc cư dân, có trụ sở, đặt trụ sở hoặc được thành lập khi luật hiện hành cấm hoặc hạn chế 
phân phối hoặc phổ biến tài liệu của Công ty, mua Token hoặc truy cập Nền tảng UNION 
Foundation bao gồm, nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ và bất kỳ vùng đất nào của Hoa Kỳ, Quần 
đảo Cayman, New Zealand, Canada, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Singapore, Hàn Quốc hoặc 
bất kỳ quốc gia nào khác cấm bán Token sẽ không được sử dụng UNION Nền tảng Foundation 
hoặc mua Mã thông báo, nếu không, người đó chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ việc tiếp tục sử 
dụng Nền tảng nền tảng UNION và/hoặc Mã thông báo.

Mã thông báo có thể được đặt trên các sàn giao dịch của bên thứ ba, tạo cơ hội cho Người mua trong tương lai mua mã 

thông báo một cách công khai. Người dùng đang tìm cách nhận Mã thông báo sau khi Khởi chạy mã thông báo sẽ phải 

mua Mã thông báo trên các sàn giao dịch đó. Ngược lại, Mã thông báo có thể được bán trên các sàn giao dịch như vậy nếu 

chủ sở hữu Mã thông báo muốn thoát khỏi hệ sinh thái Nền tảng UNION Foundation.

Các luật hiện hành về lưu hành chứng khoán ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa 
Kỳ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hàn Quốc, Canada và Singapore, có thể cấm bán 
Token cho cư dân của các quốc gia đó. Người mua nên biết về các hạn chế đối với việc 
bán Token tiếp theo.

Các Mã thông báo không thể đổi được theo tùy chọn của Người mua và về bản chất là "kết thúc đóng". Mã thông 
báo không được hoàn lại, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.



Tổng số tiền mua Token tối thiểu là 100 đô la DAI hoặc USDT.

Mã thông báo nằm trong định nghĩa về 'Lợi ích vốn chủ sở hữu' được quy định trong Luật quỹ tương hỗ 
(Sửa đổi năm 2020) vì Luật quỹ tương hỗ đã được sửa đổi vào tháng 6 năm 2020 để mở rộng định nghĩa 
bao gồm mã thông báo, tuy nhiên, Mã thông báo không mang bất kỳ quyền mua lại nào bởi Công ty, và 
do đó Công ty không cần phải nộp đơn đăng ký để được quản lý như một quỹ tương hỗ theo các điều 
khoản của Luật Quỹ tương hỗ (đã được sửa đổi).

Căn cứ Luật tài sản ảo (Sửa đổi năm 2020) của Quần đảo Cayman (“Luật Cựu chiến binh”) 
một số thực thể phát hành mã thông báo sẽ cần phải đăng ký với Cơ quan tiền tệ Quần đảo 
Cayman. Luật VA quy định việc phát hành tài sản ảo được định nghĩa là loại trừ token dịch vụ 
ảo được định nghĩa như sau:

“mã thông báo dịch vụ ảo” có nghĩa là một đại diện kỹ thuật số có giá trị không thể chuyển nhượng hoặc trao đổi với bên 

thứ ba bất kỳ lúc nào và bao gồm các mã thông báo kỹ thuật số có chức năng duy nhất là cung cấp quyền truy cập vào ứng 

dụng hoặc dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng trực tiếp cho ứng dụng hoặc dịch vụ đó. người sở hữu.

Công ty sẽ đăng ký với Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman theo Luật VA. Người mua phải đánh 
giá cao rằng Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman sẽ không xem xét báo cáo chính thức này và 
sẽ không đưa ra bất kỳ phán quyết nào về giá trị của Công ty hoặc việc mua lại các Mã thông 
báo. Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman sẽ không giám sát các hoạt động của Công ty hoặc 
Token.

Công ty hiện không bắt buộc phải được CIMA cấp phép theo Luật Bảo hiểm (Sửa đổi năm 
2020) của Quần đảo Cayman (“Luật bảo hiểm”) bởi vì khi cung cấp các thành phần kỹ thuật và 
khung quản trị phi tập trung, Công ty không và sẽ không chịu hoặc ảnh hưởng đến rủi ro, dù 
trực tiếp hay gián tiếp. Người dùng của Nền tảng UNION Foundation trả tiền để được bảo vệ 
bằng stablecoin, chẳng hạn như DAI và biểu thị số tiền bảo vệ bằng stablecoin và các nhà bảo 
lãnh bảo vệ bổ sung ký gửi tài sản để tài trợ cho các chính sách bảo vệ thông qua stablecoin. 
Cả người mua và người bảo lãnh bảo vệ đều sử dụng Nền tảng UNION Foundation theo quyết 
định của riêng họ, sử dụng công nghệ của Công ty làm phương tiện để kết nối với nhau. Công 
ty sẽ không phải là đối tác của bất kỳ hợp đồng nào được cung cấp trên mạng. Nếu CIMA sửa 
đổi Luật Bảo hiểm theo cách yêu cầu Công ty đăng ký hoặc đưa ra bất kỳ ý kiến   nào để thay 
đổi cách giải thích hiện tại của Luật Bảo hiểm,

Sách trắng này không phải là ưu đãi Mã thông báo cho các thành viên của Công chúng ở Quần đảo Cayman. “Công 
cộng” vì những mục đích này không bao gồm một người tinh vi, một người có giá trị tài sản ròng cao, một công ty, 
công ty hợp danh hoặc quỹ tín thác mà mỗi cổ đông, chủ sở hữu đơn vị hoặc đối tác hạn chế đều là một người tinh 
vi, một người có giá trị tài sản ròng cao bất kỳ người không phải là người bình thường hoặc được miễn trừ công ty 
thường trú đã đăng ký theo Luật Công ty (Sửa đổi năm 2018) hoặc công ty nước ngoài đã đăng ký theo Phần IX của 
Luật Công ty (Sửa đổi năm 2018) hoặc bất kỳ công ty nào đóng vai trò là thành viên hợp danh của công ty hợp danh 
đã đăng ký theo các quy định của Luật Hợp danh TNHH được miễn trừ (Bản sửa đổi năm 2018) hoặc bất kỳ giám đốc 
hoặc viên chức nào có cùng chức năng hành động với tư cách đó hoặc Người được ủy thác của bất kỳ quỹ ủy thác 
nào đã đăng ký hoặc có khả năng đăng ký theo các quy định của Luật Tín thác (như đã Sửa đổi).

Chính phủ Quần đảo Cayman chưa đề xuất hoặc thông qua bất kỳ luật nào quy định rõ ràng 
về tiền điện tử, mã thông báo mã hóa, dịch vụ tiền xu ban đầu hoặc tạo mã thông báo



sự kiện và ý định quy định của nó là không rõ ràng. Mỗi Người mua nên biết rằng bất kỳ luật mới 
nào được áp dụng ở Quần đảo Cayman (hoặc sửa đổi luật hiện hành của Quần đảo Cayman, chẳng 
hạn như MFL), trong số những điều khác, có thể: (i) cấm bán, mua hoặc chuyển nhượng Mã thông 
báo hoặc làm cho việc nắm giữ chúng trở nên bất hợp pháp, (ii) yêu cầu Công ty đăng ký hoặc 
Token với Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman và chịu sự giám sát của nó, (iii) yêu cầu Công ty 
ngừng hoạt động hoặc chuyển sang khu vực tài phán khác và/hoặc ( iv) ảnh hưởng xấu hoặc phá 
hủy giá trị của Mã thông báo của Người mua và các luật hoặc sửa đổi mới đó có thể được áp dụng 
rất nhanh chóng và không có cảnh báo.

Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman đã đưa ra một lời khuyên công khai về tiền ảo vào ngày 23 
tháng 4 năm 2018 (“Tham mưu”). Tư vấn có thể được truy cập trực tuyến bằng cách sử dụng 
liên kết sau (https://www.cima.ky/upimages/noticedoc/1524507769PublicAdvisory-
VirtualCurrencies_1524507769.pdf ). Tư vấn khuyên Người mua tiềm năng nên nghiên cứu kỹ 
lưỡng về tiền ảo, tiền kỹ thuật số, mã thông báo và các công ty đứng sau chúng trước khi mua 
để tự bảo vệ mình. Tất cả những Người mua tiềm năng nên đọc Tư vấn trước khi tiếp tục mua 
Token.

THÔNG BÁO DÀNH CHO NGƯỜI MUA CỤ THỂ

Thông báo cho Người mua tiềm năng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:Đối với cư dân của Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (với mục đích của sách trắng này, chỉ không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài 
Loan): Token không được tiếp thị, cung cấp hoặc bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho công chúng trong 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Hoa Dân Quốc (“Trung Quốc”) và không phải sách trắng này cũng 
như bất kỳ thỏa thuận tương ứng nào cho việc mua Token (“Chứng từ mua hàng”), chưa được gửi cho 
Ủy ban Chứng khoán và Điều tiết của CHND Trung Hoa, cũng như bất kỳ tài liệu cung cấp hoặc thông tin 
nào có trong tài liệu này liên quan đến Mã thông báo, có thể được cung cấp cho công chúng ở CHND 
Trung Hoa hoặc được sử dụng liên quan đến bất kỳ đề nghị đăng ký hoặc bán nào của Token cho công 
chúng ở CHND Trung Hoa. Thông tin có trong sách trắng này và Tài liệu mua hàng sẽ không cấu thành 
lời đề nghị bán hoặc lời mời, quảng cáo hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ Token nào trong PRC.

Thông báo cho Người mua tiềm năng ở Singapore: sách trắng này và Tài liệu mua hàng chưa 
được đăng ký dưới dạng bản cáo bạch với Cơ quan tiền tệ Singapore theo Đạo luật chứng khoán 
và hợp đồng tương lai, Chương 289 của Singapore. Theo đó, sách trắng này và Tài liệu mua hàng 
cũng như bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến ưu đãi hoặc bán, hoặc lời mời đăng ký 
hoặc mua, của các Mã thông báo không được lưu hành hoặc phân phối, cũng như không được 
cung cấp hoặc bán hoặc bán các Mã thông báo này. làm chủ đề của lời mời đăng ký hoặc mua 
hàng, dù trực tiếp hay gián tiếp, tới những người ở Singapore.

Thông báo cho Người mua tiềm năng ở Vương quốc Anh: sách trắng này và Tài liệu mua hàng 
chỉ được phân phối tới và chỉ hướng tới: (i) các chuyên gia đầu tư (theo nghĩa của điều 19(5) của 
Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Xúc tiến Tài chính) Lệnh 2005 như đã sửa đổi (các "
FPO”); (ii) những người hoặc tổ chức thuộc loại được mô tả trong điều 49 của FPO; (iii) các nhà đầu 
tư chuyên sâu được chứng nhận (theo nghĩa của điều 50(1) của FPO); và (iv) những người khác mà 
nó có thể được truyền đạt một cách hợp pháp (tất cả những người đó được gọi chung là “Người có 
liên quan”). Sách trắng này và Tài liệu mua hàng chưa được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. 
Các Token mà tài liệu này liên quan chỉ có sẵn cho (và các Token sẽ chỉ được bán cho) Người có liên 
quan. Những người không phải là Người có liên quan không nên thực hiện bất kỳ hành động nào 
dựa trên báo cáo trắng này và không nên dựa vào nó. Đó là một điều kiện của bất kỳ Người mua 
tiềm năng nào như vậy ở Hoa Kỳ



Kingdom nhận và giữ lại whitepaper này để đảm bảo với Công ty, các giám đốc và cán bộ của 
Công ty rằng họ là Người có liên quan.

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chịu lệnh trừng phạt từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Vương 
quốc Anh hoặc Quần đảo Cayman theo thời gian bao gồm nhưng không giới hạn ở một số 
công dân của Belarus, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cuba, Iran, Libya, Bắc Triều Tiên, 
Somalia, Sudan và Darfur, Mali, Cộng hòa Guinea, Cộng hòa Guinea-Bissau, Syria và 
Zimbabwe sẽ không được phép tham gia vào Tài liệu mua hàng hoặc mua Token.



CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN SÁO TRẮNG NÀY

Độ chính xác của thông tin, không có sự đồng ý của các bên được tham chiếu trong sách trắng

Sách trắng này bao gồm thông tin và dự báo về thị trường và ngành thu được từ các 
cuộc khảo sát, báo cáo và nghiên cứu nội bộ, khi thích hợp, cũng như nghiên cứu thị 
trường, thông tin công khai và ấn phẩm ngành. Các khảo sát, báo cáo, nghiên cứu, 
nghiên cứu thị trường, thông tin công khai và các ấn phẩm nói chung nói rằng thông 
tin chứa trong đó được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không thể 
đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được đưa vào đó.

Công ty có thể cung cấp các siêu liên kết đến các trang web của các tổ chức được đề cập trong sách trắng này, 
nhưng việc bao gồm một liên kết không có nghĩa là Công ty xác nhận, đề xuất hoặc phê duyệt bất kỳ tài liệu nào 
trên trang được liên kết hoặc có thể truy cập được từ đó. Các trang web được liên kết như vậy được truy cập hoàn 
toàn do Người mua tiềm năng tự chịu rủi ro. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào 
như vậy hoặc về hậu quả của việc sử dụng nó.

Ngoại trừ Công ty và các giám đốc, quan chức điều hành và nhân viên tương ứng của 
Công ty, không có người nào đồng ý đưa tên của họ và/hoặc thông tin khác được quy cho 
hoặc được coi là quy cho người đó có liên quan trong báo cáo trắng này và không có 
tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào được cung cấp về tính chính xác hoặc đầy đủ của 
thông tin đó bởi người đó và những người đó sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ cập 
nhật nào về thông tin đó.

Cả Công ty và bất kỳ Bên liên kết nào đều không tiến hành bất kỳ đánh giá độc lập nào về thông tin 
được trích xuất từ   các nguồn của bên thứ ba, xác minh tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông 
tin đó hoặc xác định chắc chắn các giả định kinh tế cơ bản dựa trên thông tin đó. Do đó, cả Công ty 
lẫn giám đốc, cán bộ điều hành và nhân viên đại diện cho Công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên 
bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó và sẽ không có nghĩa vụ cung 
cấp bất kỳ cập nhật nào về thông tin đó.

Điều khoản được sử dụng

Để tạo điều kiện hiểu rõ hơn về các Token được Công ty cung cấp để mua cũng như các hoạt động kinh 
doanh và hoạt động của Công ty, một số thuật ngữ kỹ thuật và từ viết tắt, cũng như, trong một số 
trường hợp nhất định, mô tả của chúng, đã được sử dụng trong báo cáo trắng này. Những mô tả và ý 
nghĩa được chỉ định này không nên được coi là ý nghĩa dứt khoát của chúng và có thể không tương ứng 
với ý nghĩa hoặc cách sử dụng tiêu chuẩn của ngành.

Trong báo cáo trắng này, các từ nhập số ít, nếu có, sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại và 
các từ nhập giới tính nam, nếu có, sẽ bao gồm giới tính nữ và trung tính và ngược lại. Tài 
liệu tham khảo cho người sẽ bao gồm các tập đoàn. Các tham chiếu đến bất kỳ luật hoặc 
quy định nào sẽ bao gồm các tham chiếu đến bất kỳ sửa đổi hoặc tái hiện theo luật định 
nào.

Báo cáo nhìn về phía trước

Tất cả các tuyên bố, ước tính và thông tin tài chính có trong sách trắng này, được đưa ra trong bất kỳ thông cáo báo 
chí nào hoặc ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập được bởi công chúng và các tuyên bố bằng lời nói có thể được đưa ra 
bởi Công ty hoặc bất kỳ Bên liên kết nào mà không phải là tuyên bố về sự thật lịch sử, cấu thành “chuyển tiếp -tìm 
kiếm tuyên bố. Một số tuyên bố này có thể được xác định bằng cách hướng tới tương lai



các thuật ngữ như “nhắm”, “mục tiêu”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “có thể”, “ước tính”, “mong đợi”, “nếu”, “dự 
định”, “có thể”, “kế hoạch”, “có thể” , “có thể xảy ra”, “dự án”, “nên”, “sẽ”, “sẽ” hoặc các thuật ngữ tương tự 
khác. Tuy nhiên, những điều khoản này không phải là phương tiện độc quyền để xác định các tuyên bố hướng 
tới tương lai. Tất cả các tuyên bố liên quan đến tình hình tài chính, chiến lược, kế hoạch và triển vọng kinh 
doanh của Công ty cũng như triển vọng tương lai của ngành mà Công ty đang tham gia đều là những tuyên 
bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên 
bố về doanh thu và lợi nhuận, triển vọng, kế hoạch tương lai, các xu hướng dự kiến   khác của ngành và các 
vấn đề khác được thảo luận trong báo cáo trắng này liên quan đến Công ty là những vấn đề không phải là sự 
thật lịch sử mà chỉ là dự đoán .

Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy liên quan đến những rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc 
chắn và các yếu tố khác có thể khiến các sự kiện hoặc kết quả, hiệu suất hoặc thành tích thực tế khác biệt 
đáng kể so với ước tính hoặc kết quả ngụ ý hoặc thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Những 
yếu tố này bao gồm, trong số những yếu tố khác:

• những thay đổi về điều kiện chính trị, xã hội, kinh tế và thị trường chứng khoán hoặc tiền điện 
tử cũng như môi trường pháp lý ở các quốc gia mà Công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh 
và hoạt động tương ứng của mình;

• rủi ro mà Công ty không thể thực hiện hoặc thực hiện các chiến lược kinh doanh và kế hoạch trong tương 

lai của mình;

• thay đổi về lãi suất và tỷ giá hối đoái của tiền tệ fiat và tiền điện tử;
• những thay đổi trong chiến lược tăng trưởng dự kiến   và tăng trưởng nội bộ dự kiến   của 

Công ty hoặc Nền tảng UNION Foundation;
• những thay đổi về tính khả dụng và các khoản phí phải trả cho Công ty liên quan đến hoạt động kinh 

doanh và hoạt động tương ứng của Công ty và/hoặc Nền tảng UNION Foundation;

• những thay đổi về mức độ sẵn có và mức lương của nhân viên mà Công ty yêu cầu để vận 
hành các doanh nghiệp và hoạt động tương ứng và/hoặc Nền tảng UNION Foundation;

• thay đổi sở thích của khách hàng của Công ty hoặc Nền tảng UNION 
Foundation;

• những thay đổi về điều kiện cạnh tranh mà Công ty hoạt động và khả năng cạnh 
tranh của Công ty trong những điều kiện đó;

• những thay đổi về nhu cầu vốn trong tương lai của Công ty và khả năng cung cấp tài chính và vốn để tài trợ 

cho những nhu cầu đó;

• chiến tranh hoặc hành động khủng bố quốc tế hoặc trong nước;

• sự xuất hiện của các sự kiện thảm khốc, thiên tai và thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh và/hoặc hoạt động của Công ty và/hoặc Nền tảng UNION Foundation;

• các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty; Và
• bất kỳ rủi ro hoặc sự không chắc chắn nào liên quan đến Công ty cũng như hoạt động kinh doanh và hoạt động 

của Công ty, Mã thông báo, Khởi chạy Mã thông báo, Nền tảng UNION Foundation và các tài sản cơ bản (mỗi tài 

sản được đề cập trong báo cáo chính thức này).

Không nội dung nào trong báo cáo trắng này là hoặc có thể được dựa vào như một lời hứa, tuyên bố 
hoặc cam kết về hiệu suất hoặc chính sách trong tương lai của Công ty. Hơn nữa, Công ty từ chối mọi 
trách nhiệm cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc thông báo công khai bất kỳ sửa đổi 
nào đối với các tuyên bố hướng tới tương lai đó để phản ánh sự phát triển trong tương lai,



các sự kiện hoặc hoàn cảnh, ngay cả khi có thông tin mới hoặc các sự kiện khác xảy ra trong tương 
lai.

Không có thêm thông tin hoặc cập nhật

Không ai đã hoặc được ủy quyền cung cấp bất kỳ thông tin hoặc đại diện nào không có trong sách 
trắng này liên quan đến Công ty cũng như hoạt động kinh doanh và hoạt động của Công ty, Mã 
thông báo, Khởi chạy mã thông báo và các tài sản cơ bản (mỗi tài sản được đề cập trong sách 
trắng) và, nếu được cung cấp, thông tin hoặc tuyên bố đó không được coi là đã được ủy quyền bởi 
hoặc thay mặt cho Công ty. Việc ra mắt mã thông báo (như được đề cập trong sách trắng này), 
trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không tạo thành một tuyên bố liên tục hoặc tạo ra bất kỳ gợi ý 
hoặc hàm ý nào rằng không có thay đổi hoặc sự phát triển có khả năng liên quan đến thay đổi 
quan trọng trong các vấn đề, điều kiện và triển vọng của Công ty hoặc trong bất kỳ tuyên bố thực 
tế hoặc thông tin nào có trong báo cáo trắng này kể từ ngày ở đây.

Hạn chế về phân phối và phổ biến sách trắng

Việc phân phối hoặc phổ biến sách trắng này hoặc bất kỳ phần nào trong đó có thể bị cấm hoặc hạn chế 
bởi luật pháp, các yêu cầu quy định và quy tắc của bất kỳ khu vực tài phán nào. Trong trường hợp áp 
dụng bất kỳ hạn chế nào, bạn phải tự thông báo cho mình và tuân thủ mọi hạn chế áp dụng cho việc 
bạn sở hữu báo cáo trắng này hoặc một phần của nó (tùy từng trường hợp) bằng chi phí của riêng bạn 
và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Công ty hoặc những người có liên quan.

Những người mà một bản sao của sách trắng này đã được phân phát hoặc phổ biến, được cung cấp 
quyền truy cập hoặc những người khác sở hữu sách trắng sẽ không được lưu hành nó cho bất kỳ người 
nào khác, sao chép hoặc phân phối sách trắng này hoặc bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này vì bất 
kỳ mục đích nào cũng không cho phép hoặc gây ra điều tương tự xảy ra.

Ngôn ngữ của whitepaper

Sách trắng này có thể đã được chuẩn bị bằng nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn 
nào giữa phiên bản này với phiên bản khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.



NỀN TẢNG GIAO THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN

Nền tảng mở hạ thấp Rào cản truy cập, chi phí và rủi ro DeFi

trừu tượng

Tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách sử dụng cả những đổi mới trong công nghệ sổ cái phân 
tán và hợp đồng thông minh để cung cấp một hệ sinh thái mạnh mẽ, có thể kết hợp để mở 
rộng các dịch vụ tài chính cho một cộng đồng ngày càng phát triển. Khi tạo ra các dự án mạnh 
mẽ, hệ sinh thái DeFi đã tạo ra những cơ hội mới để giàu có và tham gia, vì mỗi người dùng tạo 
ra tính thanh khoản, tham gia quản trị và giảm biến động cho nhau. Nếu DeFi có thể được coi 
là một tập hợp các tính năng có lập trình có thể kết hợp được triển khai cho mạng sổ cái phân 
tán, thì đường dẫn của mỗi người dùng thông qua các tính năng này có thể là duy nhất, nhưng 
được củng cố bởi những cân nhắc và rủi ro tương tự khi các đường dẫn được điều hướng. 
Bằng cách coi những đường dẫn này là lựa chọn của tất cả những người tham gia DeFi, UNION 
Protocol Foundation tìm cách cho phép phát triển phần mềm và công cụ giới thiệu thông 
minh,

1. Bối cảnh

1.1 Trạng thái DeFi

Tài chính phi tập trung (DeFi) đã trở thành câu chuyện hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2020. Thị 
trường DeFi thể hiện nỗ lực đột phá nhằm truyền tải sự đổi mới tài chính, quản trị và quyền truy cập không cần cấp 
phép vào hệ thống tài chính toàn cầu. Nhiều nhà quan sát và nhà phân tích DeFi coi việc Compound Finance ra mắt 
mã thông báo quản trị COMP gốc của nó là tia sáng cho đợt tăng giá DeFi gần đây. Giá chạy theo hình parabol và 
việc hiện thực hóa khai thác thanh khoản như một phương tiện hiệu quả để sắp xếp các ưu đãi giữa những người 
dùng trong cộng đồng đã nhanh chóng thu được động lực và lan sang các dự án khác.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) giữa các giao thức DeFi đã tăng vọt trong quá khứ11 tỷ USD 2và các sàn giao 
dịch phi tập trung (DEX) như Uniswap, Curve và Balancer đã hấp thụ phần lớn vốn của người dùng. Cụ 
thể, giá trị bị khóa của Uniswap gần đây đã vượt qua 2 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày của 
DEX hiệnvượt quá 3đó là sàn giao dịch tập trung (CEX) khổng lồ Coinbase.

Sự đổi mới xảy ra trong vòng kết nối DeFi không chỉ đơn giản là thay thế các hệ thống cũ và dán nhãn phi 
tập trung lên chúng. Việc mày mò các khái niệm mã nguồn mở, do cộng đồng quản lý đã dẫn đến vô số 
bước đột phá về những gì có thể với một ngăn xếp tài chính có thể kết hợp được.

2https://defipulse.com/
3https://cryptobriefing.com/uniswaps-daily-volume-overtook-coinbase-more-80-million/
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Ví dụ, Yearn Finance đã đưa ra các cuộc thảo luận có ý nghĩa về tiềm năng của các quỹ phòng hộ do cộng đồng quản 
lý và cách thiết kế các chiến lược canh tác năng suất bền vững; Curve đã triển khai sự kết hợp giữa nhóm thanh 
khoản và đường cong liên kết lý tưởng để hoán đổi stablecoin với mức trượt giá tối thiểu; và Synthetix đang cung 
cấp một làn sóng sản phẩm tập trung vào tài sản tổng hợp và các công cụ phái sinh phi tập trung. Synthetix thậm 
chí còn là một trong những dự án đầu tiên sử dụng mạng thử nghiệm mở rộng quy mô Optimistic Rollups cho 
Ethereum. Nhiều dự án trong số này đã được chia thành các giao thức mới và được lặp đi lặp lại, tốt hơn hoặc xấu 
hơn.

1.2 Vấn đề
Tuy nhiên, với dòng vốn khổng lồ và nhu cầu sử dụng đổ vào thị trường DeFi, ba 
vấn đề đã xuất hiện:
1) các vấn đề về mở rộng quy mô trên Ethereum (dẫn đến tính độc quyền của việc sử dụng so với các đặc tính rộng hơn của DeFi);

2) năng suất giảm trong nhiều tình huống do phân bổ vốn không hiệu quả; Và
3) nhu cầu rất lớn về bảo hiểm rộng hơn, có thể mở rộng trên các hợp đồng thông minh và giao thức DeFi.

Khi vốn tràn vào các giao thức vay/cho vay, DEX và các cơ hội canh tác năng suất khác, phí gas trên 
Ethereum đã tăng vọt lên mứcATH mới 4. Các giao dịch đơn giản bắt đầu có chi phí vượt quá 15 đô la 
trong khi mức phí tối thiểu 100 đô la thường là rào cản để tham gia vào các cơ hội canh tác năng suất. 
DeFi nhanh chóng trở thành sân khấu đầu cơ cho những con cá voi lớn, ngăn cản người dùng có số vốn 
nhỏ hơn tham gia.

Phân bổ vốn không hiệu quả là một vấn đề khác cản trở việc áp dụng DeFi, như đã thấy trong hoạt động 
cho vay thế chấp quá mức (OC) thống trị hoạt động cho vay trong DeFi. Trong các thiết kế như vậy, người 
dùng phân bổ quá mức tài sản cho một giao thức để đổi lấy một tài sản cụ thể, thường là một stablecoin. 
Để giảm thiểu rủi ro ngoại lai, tỷ lệ thế chấp tối thiểu cho các giao thức như Maker là 150 phần trăm, 
nghĩa là người dùng gửi 1,5 ETH sẽ nhận được 1 ETH trị giá DAI (nợ). Do đó, việc phân bổ vốn trong DeFi 
không hiệu quả đến mức nó có tác động rõ rệt đến việc giảm lợi suất trong các tình huống từ cho vay 
trực tiếp đến các chiến lược canh tác lợi nhuận trên toàn thị trường rộng lớn hơn.

Cuối cùng, khi TVL của các giao thức DeFi hàng đầu tiếp tục tăng lên, một nhu cầu cụ thể đã trở nên rõ 
ràng – bảo vệ tài sản. Các giao thức với những người sáng lập ẩn danh và hàng trăm triệu đô la trong 
AUM không phải là kho lưu trữ an toàn cho tiền của người dùng, đặc biệt là khi chúng không được kiểm 
tra và không được bảo hiểm. Không có đối tác trung tâm để thu hút, người dùng trong DeFi thường 
gánh rủi ro chính cho các khoản đầu tư của họ. Việc thiếu bảo hiểm cũng là một rào cản lớn đối với sự 
gia nhập của các tổ chức, những người đã quen với các tài khoản được FDIC bảo hiểm và một mạng lưới 
các bộ máy quản lý và bảo hiểm bảo vệ cả chính họ và các nhà đầu tư.

Với những vấn đề này, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ hơn thành phần bảo vệ của DeFi và 
cách nó hoạt động như một yếu tố then chốt để giúp DeFi tiếp tục hành trình trở thành tương lai 
của tài chính.

4https://coinmetrics.io/the-defi-fee-explosion-how-yams-collapse-drove-ethereum-fees-to-new-heights/
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2. Giới thiệu giải pháp UNION

Khi người dùng tham gia vào DeFi một cách rộng rãi, họ có những kỳ vọng về dịch vụ và khả năng 
đáp ứng đối với các tính năng mà họ tham gia, vượt xa các tính năng của các mạng phi tập trung 
mà bản thân các hoạt động DeFi bị ràng buộc. Hãy xem xét di sản của tài chính tập trung và 
những đổi mới của công nghệ tài chính, theo đó người dùng đã quen với việc đánh đổi giữa tính 
linh hoạt của quyền kiểm soát và các lựa chọn của họ về khả năng kết hợp để đổi lấy độ tin cậy và 
trách nhiệm giải trình của cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính đáp ứng. Để lại cho các thiết bị của riêng 
họ, người dùng hệ sinh thái DeFi được tự quản lý các rủi ro liên quan đến các hoạt động này; việc 
quản lý bao gồm chi phí, rủi ro và khó khăn.

Tổ chức Giao thức UNION (UNION) giải quyết khoảng cách này giữa CeFi và DeFi bằng 
cách cung cấp các khối xây dựng sau:
1. Bảo vệ theo gói với các lớp bảo hiểm khác nhau và mức độ rủi ro của bên bảo lãnh phát hành riêng biệt (ví 

dụ: rủi ro Lớp 1, rủi ro hợp đồng thông minh, rủi ro tiếp xúc, rủi ro hoàn thành giao dịch). Các
Nền tảng UNION Protocol Foundation cung cấp cho DeFi những lợi ích của việc bảo vệ hoàn toàn, cả 
về phạm vi bảo hiểm và tiết kiệm chi phí, mà các công ty bảo hiểm truyền thống cung cấp thông qua 
các gói bảo hiểm đi kèm của họ.

2. Một nền tảng bảo vệ phi tập trung thực sự không bị ràng buộc bởi mô hình “chỉ dành cho thành viên”, không có 
yêu cầu KYC, được kết hợp với một quy trình quản trị hiệu quả để bảo vệ a) tính hợp lệ của các yêu cầu và b) 
khả năng thanh toán của các nhóm để đáp ứng các yêu cầu bảo hiểm.

3. Thị trường thứ cấp phi tập trung để quản lý rủi ro cho người viết bảo hộ cũng như người mua bảo hộ. Thị 
trường thứ cấp thanh khoản không chỉ giải phóng vốn mà còn phân tán rủi ro, cho phép toàn bộ hệ sinh 
thái DeFi mở rộng quy mô hiệu quả hơn, giống như cách các công ty bảo hiểm trong thế giới tập trung 
có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn thông qua các công ty tái bảo hiểm.

4. Giao thức đa mã thông báo tách biệt rõ ràng việc quản trị khỏi động lực thị trường của 
việc mua và viết bảo vệ.



Hình 1: Những người tham gia DeFi phải đối mặt với nhiều mức độ rủi ro khác nhau, tuy nhiên các giao thức hiện tại chỉ bao gồm một phần

những rủi ro này. UNION sẽ tạo ra một gói bảo vệ hoàn chỉnh để tạo ra một môi trường an toàn cho DeFi phát triển.

Để cung cấp các khối xây dựng này, UNION sẽ cung cấp các thành phần giao thức này: 1. 
một mô hình kinh tế giúp phát triển hệ sinh thái một cách bổ ích và bền vững;
2. mô hình vốn sử dụng vốn hiệu quả trong khi vẫn duy trì khả năng thanh toán;
3. mô hình định giá cân bằng đường cung và cầu đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo các 

điều kiện vĩ mô;
4. một bộ sản phẩm phù hợp với thị trường và khả năng tiếp cận thị trường thực tế trong thế giới DeFi đang phát triển 

nhanh chóng;

5. quy trình quản trị—cùng với các biện pháp khuyến khích đối với hoạt động quản trị nói trên—để bảo vệ, nâng 
cấp và phát triển dự án; Và

6. báo cáo minh bạch về các chỉ số hiệu suất chính (KPI) về tài chính và rủi ro để tạo niềm 
tin và áp dụng giao thức.

Bài viết này mô tả từng thành phần này trong các phần sau.



3. Kinh tế

Nền tảng Bảo vệ DeFi của UNION dựa trên ba thành phần chính:
13. mô hình định giá động cho phí bảo vệ cung cấp cơ chế khám phá giá hiệu quả 

và theo thời gian thực
14. một mô hình vốn điều chỉnh đòn bẩy, tối đa hóa khả năng thanh toán của các nhóm bảo vệ đồng thời 

mang lại lợi nhuận thông qua vốn thặng dư
15. một cơ chế quản trị, khiếu nại và thách thức nhiều lớp để đảm bảo các khiếu nại được xử lý một 

cách công bằng và minh bạch.

Nền tảng bảo vệ UNION hoạt động trên hệ thống ba mã thông báo. Ba mã thông báo là: UNN, uUNN và pUNN. 
Mã thông báo UNN được sử dụng cho mục đích quản trị, chẳng hạn như bỏ phiếu cho các yêu cầu bảo vệ và 
các giao thức giải quyết xung đột liên quan, điều chỉnh các tham số rủi ro hoặc điều chỉnh các chương trình 
khuyến khích. Người mua bảo vệ sẽ nhận được mã thông báo uUNN cấp cho họ quyền đối với chính sách bảo 
vệ. Người viết bảo vệ sẽ nhận được mã thông báo pUNN, đại diện cho % chia sẻ của nhóm bảo vệ mà người 
viết đang cung cấp. Cả mã thông báo uUNN và pUNN đều có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp của 
UNION.

Hệ thống ba mã thông báo này đại diện cho một quyết định rõ ràng để tách mã thông báo quản trị khỏi mã thông 
báo bảo vệ, do đó ngăn ngừa xung đột lợi ích hoặc tránh các động lực thị trường không lường trước được như NXM 
đã trải qua trong quá trìnhtháng 9 năm 2020 5.

3.1 Bảo vệ Mua hàng
Hợp đồng bảo vệ được tạo ra bất cứ khi nào người mua mua một sản phẩm bảo vệ, 
riêng lẻ hoặc theo gói. Hợp đồng quy định:
1. loại bảo vệ – điều này xác định nhóm bảo vệ nào ghi bảo vệ và đổi lại, kiếm 

được phí bảo hiểm
2. số tiền bảo hiểm
3. thời hạn bảo hiểm (ngày bắt đầu / ngày kết thúc), và
4. mức phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm sẽ có mệnh giá DAI của stablecoin để bắt đầu. Nếu được quản trị chấp 
thuận, các loại tiền thanh toán bổ sung và số tiền bảo hiểm có thể được chấp nhận.

Sau khi mua, người mua sẽ nhận được mã thông báo uUNN biểu thị quyền của họ đối với chính sách bảo vệ. 
Việc bảo vệ bắt đầu sau ngày ký gửi phí bảo hiểm hoặc ngày bắt đầu của hợp đồng bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ có 
thể được thực hiện bởi người mua thông qua quy trình Yêu cầu được mô tả sau trong tài liệu này.

Những người mua đặt cược một phần mã thông báo UNN thông qua các kênh được phê duyệt, chẳng hạn 
như nhà cung cấp thanh khoản Uniswap, sẽ được chiết khấu phí bảo vệ. Hơn nữa, những người nắm giữ bảo 
vệ sẽ chia sẻ một phần nhỏ phần thưởng UNN tích lũy được trên mỗi khối. chi tiết bổ sung

5https://cryptobriefing.com/nexus-mutual-just-ran-out-defi-coverage-heres-why/

https://cryptobriefing.com/nexus-mutual-just-ran-out-defi-coverage-heres-why/


xung quanh ưu đãi này sẽ được cung cấp trong tương lai và có thể kết thúc dựa trên biểu quyết quản trị.

Ngoài ra, người mua có thể bán các chính sách bảo vệ của họ trên thị trường thứ cấp được mô tả 
sau trong tài liệu này.

3.2 Mô hình vốn
Mô hình vốn là một thành phần cơ bản giúp tối ưu hóa đòn bẩy của người viết bảo vệ: khóa vốn để đáp ứng 
khả năng thanh toán dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được sử dụng trong bảo hiểm và tài chính đồng 
thời cung cấp các ưu đãi kinh tế thu hút người viết bảo vệ và giúp tài trợ cho sự phát triển hệ sinh thái. Chi tiết 
bổ sung về Yêu cầu vốn khả năng thanh toán (SCR) được sử dụng để kiểm soát đòn bẩy được cung cấp sau 
trong tài liệu này.

Bất kỳ số tiền nhóm nào vượt quá SCR sẽ được triển khai vào Nhóm thặng dư để có thêm các cơ hội 
mang lại lợi nhuận có rủi ro thấp, chẳng hạn như cho vay thế chấp thông qua các giao thức nguồn mở. 
Những lợi nhuận này sau đó được chia sẻ lại cho những người viết bảo vệ của nhóm, với một tỷ lệ nhỏ 
được dành riêng làm dự trữ bổ sung. Nếu số vốn trong nhóm bảo vệ giảm xuống dưới SCR, tiền sẽ được 
rút ra từ Nhóm thặng dư cho đến khi đáp ứng SCR.

Những người tham gia muốn viết bảo vệ và kiếm phí bảo hiểm, hãy chọn loại bảo vệ mà họ muốn cung 
cấp và tham gia nhóm có liên quan bằng cách gửi vốn vào DAI. Khi tiền gửi đã được xóa, người viết bảo 
vệ sẽ nhận được mã thông báo pUNN chứng minh % thị phần của họ trong nhóm. Mã thông báo pUNN 
tương tự như mã thông báo Nhóm thanh khoản cho Nhà cung cấp thanh khoản. Dựa trên pUNN của họ, 
những người viết bảo vệ sẽ kiếm được một phần trong tổng phí bảo vệ do nhóm cung cấp và đổi lại, sẽ 
chịu trách nhiệm đáp ứng một tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm cho bất kỳ hợp đồng bảo vệ nào được 
kích hoạt.

Ngoài một phần phí bảo hiểm nhóm, người viết bảo vệ có thể lấy mã thông báo pUNN của họ và đặt 
cược để có thêm UNN. Hơn nữa, những người nắm giữ pUNN (ngay cả khi họ đã đặt cọc pUNN) sẽ chia 
sẻ một phần nhỏ UNN tích lũy được trong mỗi khối. Ưu đãi này có thể kết thúc dựa trên biểu quyết 
quản trị.

Ngoài ra, những người viết biện pháp bảo vệ có thể giảm tải mã thông báo pUNN của họ cho những người mua khác 

thông qua thị trường thứ cấp được mô tả sau trong tài liệu này.

3.3 Cổ phần UNN
Những người nắm giữ UNN có thể đặt cổ phần nắm giữ của họ để kiếm thêm UNN thông qua khai thác thanh 
khoản. Các ưu đãi sẽ được chia thành hai loại chung: nhà cung cấp thanh khoản và mã thông báo bị khóa cho 
mục đích quản trị.

UNION sẽ cung cấp UNN Geyser cho chủ sở hữu để cung cấp tính thanh khoản trên các giao thức và DEX 
khác nhau, bắt đầu với Uniswap. Thông tin chi tiết xung quanh ưu đãi sẽ được cung cấp vào một ngày sau 
đó. Các ưu đãi bổ sung sẽ được công bố và biểu quyết thông qua quy trình quản trị.



Loại cổ phần thứ hai, khóa để quản trị UNN, cho phép chủ sở hữu tham gia vào việc định hình tương lai của 
UNN thông qua quy trình quản trị phi tập trung. UNN có thể bị khóa trong các thời hạn khác nhau từ 1 tháng 
đến 4 năm, trong thời gian đó chúng không thể được rút hoặc chuyển. UNN đã đặt cược sẽ kiếm được phần 
thưởng tỷ lệ thuận với các điều khoản bị khóa cùng với các ưu đãi bổ sung sẽ được công bố để khuyến khích 
sự phát triển và tiện ích của hệ sinh thái.

4. Quản trị

Trong vài tháng qua, hoạt động “canh tác năng suất” DeFi đã tạo thêm uy tín cho một khía 
cạnh quan trọng của DeFi: quản trị phi tập trung. Các dự án như Curve, Yearn, Compound, 
và một số dự án, đã chứng minh rằng khi được cấu trúc và khuyến khích hợp lý, có thể đạt 
được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc quản trị vì sự tiến bộ của giao thức.

Cấu trúc quản trị bao gồm hai lớp: các bên liên quan trong cộng đồng và UNION DAO. Mục đích của cả hai là 
để đảm bảo rằng UNION hoạt động một cách công bằng, minh bạch và bền vững trên tất cả các khía cạnh 
phát triển kinh doanh, phát triển công nghệ, đánh giá khiếu nại và quản lý rủi ro. Các nhiệm vụ bao gồm từ 
các quyết định hoạt động hàng ngày (chẳng hạn như phân xử các tuyên bố gây tranh cãi, cập nhật các tham 
số rủi ro) đến các quyết định chiến lược (chẳng hạn như đề xuất các hợp đồng bảo vệ mới, điều chỉnh mã 
thông báo hệ sinh thái) đến các quyết định “phá vỡ kính” khẩn cấp (chẳng hạn như tạm dừng chức năng nếu 
được yêu cầu).

Bất kỳ người nào nắm giữ UNN đều được coi là một bên liên quan của cộng đồng và sẽ có thể tham 
gia vào quy trình quản trị bằng cách khóa UNN để đổi lấy quyền biểu quyết, với các ưu đãi kinh tế 
như đã nêu trong phần trước của UNN Staking. Cũng sẽ có những cách để chủ sở hữu ủy quyền 
quyền biểu quyết của họ cho người khác, vì mục đích thuận tiện hoặc vì các kết quả chiến lược hơn 
như tham gia DAO.

DAO sẽ đóng vai trò là trọng tài cho các tình huống mà các bên liên quan trong cộng đồng không thể đưa ra 
quyết định và cũng sẽ đóng vai trò là biện pháp không an toàn để bác bỏ các quyết định có thể được coi là gây 
bất lợi cho hệ sinh thái UNION. DAO ban đầu sẽ bao gồm những người nắm giữ Tổ chức và UNN, những người 
nắm giữ một lượng đáng kể UNN. Số tiền để đủ điều kiện trở thành thành viên DAO và cơ chế để trở thành 
thành viên như vậy sẽ được chia sẻ vào một ngày trong tương lai.

Hơn nữa, các cá nhân hoặc tổ chức có chuyên môn về tài chính, bảo hiểm và quản trị có thể được chỉ 
định bởi các thành viên ban đầu của DAO. Các thành viên DAO này có thể được khuyến khích với UNN 
trong nhiệm kỳ của họ, giả sử hành động của các thành viên nói trên đóng góp tích cực vào sự phát 
triển của hệ sinh thái UNION. Mục tiêu của UNION là hoạt động như một người quản lý và cuối cùng 
chuyển giao toàn bộ quyền quản trị DAO cho các thành viên theo sự bình chọn của DAO và chỉ tập trung 
vào phát triển và duy trì nền tảng theo chỉ dẫn của quy trình quản trị.



5. Tài liệu toán học bảo hiểm

Trước khi giải thích những điều cơ bản về mô hình vốn của UNION, chúng tôi sẽ cung cấp phần giới thiệu 
đơn giản về phương pháp tính toán và rủi ro đằng sau bảo hiểm. Những người quen thuộc với xác suất trọng 
số rủi ro có thể bỏ qua phần Mô hình Vốn.

Khoa học chuyên gia tính toán đằng sau cách các cơ quan bảo hiểm truyền thống quản lý để thanh 
toán số tiền lớn cho các sự kiện bảo hiểm mà vẫn duy trì khả năng thanh toán dựa trên hai khái niệm cơ 
bản về xác suất: 1) Luật số lượng lớn (LLN) và 2) xác suất trọng số.

LLN nói rằng giá trị trung bình của các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm hoặc 
các quan sát được ghi lại sẽ hội tụ về giá trị mong đợi6. Tức là, với biến ngẫu nhiên X có n lần xuất 
hiện:

Trung bình mẫu:

1
  = ( 1+ ⋯ +   ) 

Hội tụ với giá trị mong đợi ( ):

lim   =  ( )
 →∞

Ví dụ đơn giản nhất là tung đồng xu, trong đó xác suất lật mặt ngửa là 50%. Một vài lần lật đầu tiên 
có thể sẽ dẫn đến tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp khác xa 50%. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiều lần lật hơn, 
tỷ lệ này sẽ hướng tới tỷ lệ dự kiến   là 50%. Thay thế việc tung đồng xu bằng các sự kiện lịch sử của 
một sự kiện được bảo hiểm, chẳng hạn như một vụ tai nạn ô tô, và chúng ta bắt đầu hiểu làm thế 
nào các công ty có thể dự đoán xác suất xảy ra một vụ tai nạn trong những điều kiện nhất định.

Xác suất trọng số, khái niệm thứ hai, gắn các trọng số khác nhau cho các kết quả khác nhau của một sự 
kiện, để đạt được giá trị kỳ vọng đã điều chỉnh của một sự kiện. Các kế hoạch trọng số rơi vào hai loại 
lớn: giá trị và xác suất khách quan. Đối với mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các biến 
đổi trọng số giá trị, trong đó giá trị là tác động tiền tệ của một kết quả. Hơn nữa, có nhiều loại hàm trọng 
số khác nhau được sử dụng để mô hình hóa các kết quả phi tuyến tính, nằm ngoài trọng tâm giới thiệu 
của bài báo này. Cho một sự kiện X có n kết quả khác nhau, với xác suất xảy ra p bằng nhauTôi, và một 
biến trọng số của wTôiđối với mỗi kết quả, giá trị kỳ vọng của một sự kiện có thể được tính như sau:

 

( ) = ∑  1∗  1+ ⋯ +   ∗   
 =1

6https://www.wikiwand.com/en/Law_of_large_numbers



Một ví dụ rất đơn giản về bảo hiểm là, với 1.000 người trả bảo hiểm 200 đô la một tháng, tức 
là 2.400 đô la một năm và xác suất 5 người gặp tai nạn trong một năm, với chi phí 50.000 đô 
la mỗi năm cho mỗi vụ tai nạn:

• Xác suất xảy ra tai nạn là 5/1.000, với trọng lượng -$50.000
• Xác suất không xảy ra tai nạn là 995/1000 với trọng số là +$2,400
• Giá trị kỳ vọng trong một năm đối với mỗi người được bảo hiểm:

( ) = −$50.000 ∗ 5+ $2.400 ∗995=$2.138
1.000 1.000

Nói cách khác, đối với mỗi người mà công ty bảo hiểm, công ty dự kiến   sẽ kiếm được 2.138 
đô la trong năm. Mặc dù mẫu này rất nhỏ, nhưng khi cỡ mẫu tăng lên, theo nguyên tắc 1 
của LNN, công ty bảo hiểm sẽ tự tin hơn vào kết quả của mình. Ngoài ra, các công ty bảo 
hiểm tính đến hồ sơ rủi ro của cá nhân, phương tiện được bảo hiểm, khu vực của người 
được bảo hiểm và nhiều yếu tố khác để tối ưu hóa phí bảo hiểm cho một chính sách cá nhân.

Kết quả có trọng số xác suất này tạo thành nền tảng cho cách các công ty bảo hiểm duy trì hoạt động kinh 
doanh, do nhận thấy các khoản thanh toán âm lớn.

6. Mô hình vốn

Mô hình vốn xác định lượng vốn chung cần nắm giữ để đáp ứng các nghĩa vụ của họ và duy trì khả năng 
thanh toán trong một khoảng thời gian. Mặc dù một nhóm có thể nắm giữ 100% tài sản thế chấp để phù 
hợp với mức độ rủi ro của số tiền bảo hiểm, nhưng điều này sẽ là việc sử dụng vốn rất kém hiệu quả do 
các sự kiện có thể xảy ra.

Các công ty bảo hiểm truyền thống chủ yếu dựa vào đòn bẩy để nâng cao hồ sơ rủi ro-hoàn vốn của họ và 
hoạt động theo các yêu cầu quy định giới hạn mức đòn bẩy mà họ có thể có. Tại Hoa Kỳ, các công ty sử 
dụng phương pháp tiếp cận vốn dựa trên rủi ro (RBC) với các quy tắc khác nhau giữa các tiểu bang. Tại EU, 
các công ty sử dụng một tiêu chuẩn được quy định bởi khung Khả năng thanh toán II của EOIPA7.

Khung khả năng thanh toán II đảm bảo rằng các công ty châu Âu có thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ 
trong một năm với xác suất 99,5% bằng cách đáp ứng sự kết hợp của Yêu cầu vốn tối thiểu (MCR) và 
Yêu cầu vốn khả năng thanh toán (SCR).

Ngoài việc là một tiêu chuẩn của ngành bảo hiểm, khuôn khổ này còn tương tự như một thước đo rủi ro nổi 
tiếng trên thị trường tài chính: Giá trị chịu rủi ro, hay VaR85% (đối với MCR) hoặc VaR99,5% (đối với

7

https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/IandF_SA2_SolvencyII_2016.pdf#:~:text=The%20SCR% 
20for%20each%20individual,in%20the%20stressed%20balance%20sheet.



SCR). Do đó, chúng tôi tin rằng SCR là một cơ sở thận trọng và hợp lý để xác định vốn bị khóa trong mỗi 
nhóm bảo vệ và ngược lại, vốn không được mở khóa có thể được sử dụng để kiếm phần thưởng thông 
qua các cơ hội mang lại lợi suất rủi ro thấp.

Vì sự khác biệt duy nhất giữa tính toán SCR và MCR là ngưỡng xác suất, bài báo này sẽ chỉ giải thích về 
SCR. SCR sử dụng một khung mô-đun: SCR trước tiên được tính toán cho từng mô-đun bảo vệ và sau đó 
được tổng hợp giữa các mô-đun để đạt được một SCR tổng thể. Trong Solvency II, có các mô-đun điều 
chỉnh và vận hành bổ sung được xem xét. Chúng tôi sẽ kiểm tra và triển khai các tính năng tương tự với 
các mô-đun này vào những thời điểm thích hợp, tùy thuộc vào biểu quyết của ban quản trị.

Hình 2: Khung Solvency II SCR được áp dụng cho UNN. Lưu ý rằng mỗi loại bảo vệ có thể mở rộng ra nhiều mã thông 
báo/giao thức và với nhóm bảo vệ của riêng chúng. Con số này là cho mục đích tham khảo.

Mỗi mô-đun riêng lẻ sẽ có các cách tiếp cận khác nhau (tham số, phân phối xác suất và cách tiếp cận) 
để tính toán SCR phản ánh chính xác nhất loại rủi ro được bảo vệ. Đối với các sản phẩm có số lượng 
bao phủ cố định, công thức được sử dụng cho SCR là:

 = √∑ ,     ( ,  ) ∗   ∗     ∗   ∗     

Ở đâu:

1
( ,  ) = ( ⋮

⋯   
⋱
⋯

⋮ )
1  

•  =SCR cho mô-đun rủi ro x.



•  ,   =xác suất phơi nhiễmTôiVàjxảy ra, tương ứng.
•  ,     = mức độ rủi ro (tức là số tiền được bảo hiểm) rủi roTôiVàj, tương ứng.
• ( ,  ) =Ma trận tương quan rủi roTôiVàj.
•   = Hệ số tương quan giữa các rủi roTôiVàj.

Ngoài mô-đun của từng loại rủi ro, còn có mô-đun tiền tệ,ngoại hối, chiếm các biến động 
giá tiền tệ được dự trữ trên các thành phần. Vì các loại tiền tệ tuân theo hồ sơ định giá tuyến 
tính và thể hiện hành vi tuân theo tài sản lưu động, nên chúng ta có thể sử dụng VaR tham 
số để tính toán vốn cần thiết trong mô-đun tiền tệ:

 =  √ ′ ∑  

Ở đâu :

 1
= ( ⋮ )
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•  =Giá trị rủi ro của danh mục đầu tư p với n tài sản.

• =z-score dựa trên sự tự tin. Ví dụ: đối với độ tin cậy 99%, điểm số z là 2,33
• =vectơ trọng số của n nội dung.
• ' =chuyển vị của vectơ trọng số x
• Σ=ma trận hiệp phương sai củaNtài sản.
•   = hiệp phương sai của tài sảnNVàtôi.

Sau đó, chúng tôi tổng hợp các mô-đun thành một SCR tổng thể đơn giản bằng cách thay thế ma trận tương quan 
của các lần phơi sáng riêng lẻ trong    với ma trận tương quan của các mô-đun riêng lẻ. Mỗi nhóm sẽ phải đáp ứng 
SCR của riêng họ để hoạt động, trong khi SCR tổng thể được sử dụng để theo dõi sức khỏe tài chính tổng thể của 
UNION.

Các thông số ban đầu sẽ được thiết lập dựa trên nghiên cứu dữ liệu thị trường có sẵn tại thời điểm 
ra mắt. Các thông số sẽ được theo dõi liên tục và dựa trên động lực thị trường và tuân theo sự bỏ 
phiếu của ban quản trị, sẽ được cập nhật định kỳ. Dự kiến   ban đầu, các tham số sẽ được bảo toàn 
và khi dữ liệu bổ sung được thu thập, SCR sẽ được tối ưu hóa.

Để phục vụ ngành DeFi đa dạng, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều giao thức. Một số hợp đồng bảo vệ nhất định sẽ được giới 
hạn trong một giao thức duy nhất với đồng tiền riêng của nó và các tính toán rủi ro có thể chỉ giới hạn ở đồng tiền đó. 
Tuy nhiên, nhiều biện pháp bảo vệ được cung cấp sẽ dành cho các mã thông báo đang chạy



trên một giao thức khác (ví dụ: mã thông báo ERC20 trên Ethereum) và để đi đến so sánh “táo với 
táo”, chúng tôi cần chuẩn hóa các tính toán. Chúng tôi hiện đang đánh giá việc sử dụng mệnh giá 
DAI làm tiền tệ cơ sở để tính SCR, nhưng có thể xem xét ETH do sự thống trị của nó trong DeFi.

Tổng SCR sẽ được tính toán thường xuyên vì đây là tiêu chí cho các hoạt động viết tài trợ và bảo vệ khác 
nhau. Trong thời kỳ có nhiều biến động, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để hiệu chỉnh SCR và bảo vệ 
khả năng thanh toán của nhóm. Vì các tính toán sẽ sử dụng nhiều tài nguyên nên chúng sẽ được thực hiện 
ngoài chuỗi do các cân nhắc về gas. Kết quả sẽ được đăng trên chuỗi sau một số khối nhất định, phù hợp với 
nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một hệ sinh thái minh bạch, sẽ được thảo luận sau trong tài liệu này.

Nếu tính thanh khoản của nhóm giảm xuống dưới SCR của nó, tài sản sẽ được chuyển trở lại từ nhóm dư 
thừa để “nạp” tài sản thế chấp trở lại giới hạn SCR. Nếu tính thanh khoản của nhóm giảm xuống dưới 
MCR, các hợp đồng bảo vệ mới không thể được viết và việc rút vốn khỏi nhóm sẽ bị đình chỉ cho đến khi 
vốn được tăng trở lại giới hạn SCR.

6.1 Ngoài SCR

Mặc dù SCR cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc, nhưng chúng ta nên tránh nhắm mắt làm ngơ trước các phương 

pháp tiếp cận tài chính đã được thiết lập tốt đối với rủi ro có thể củng cố tính vững chắc cho mô hình của chúng ta. Do đó, 

chúng tôi sẽ tận dụng các chỉ số rủi ro bổ sung được sử dụng trong thị trường tài chính bao gồm, nhưng không giới hạn 

ở:

1. Bao thanh toán trong rủi ro giá trị có điều kiệnsố 8(cVaR), đo lường mức độ tổn thất 
dự kiến   sau khi vượt qua SCR hoặc VaR. Ví dụ: SCR chỉ đo mức dự trữ cần thiết để 
chịu được tới 99,5% sự kiện, trong khi cVaR sẽ đo quy mô tổn thất trong 0,5% sự 
kiện còn lại.

2. Bao gồm các phân phối béo đuôi, chẳng hạn như sinh viên-t9, mô hình hóa tốt hơn hồ sơ 
rủi ro của tiền tệ khi tính toán lợi nhuận ngẫu nhiên.

3. Tận dụng xác suất vỡ nợ10(PD) phân tích như quy định trong hướng dẫn Basel II để nắm bắt tốt hơn 
các kết quả phi tuyến tính của các hợp đồng bảo vệ.

số 8https://www.wikiwand.com/en/Expected_shortfall
9https://www.wikiwand.com/en/Student%27s_t-distribution
10https://www.wikiwand.com/en/Probability_of_default



7. Định giá

Như đã giải thích trong phần sơ lược về toán học bảo hiểm của chúng tôi, các công ty bảo hiểm có thể định giá 
phí bảo hiểm của họ một cách hiệu quả bằng cách sử dụng LNN vì họ có nhiều dữ liệu để rút ra. Tuy nhiên, 
trong thế giới DeFi — ngoài giá của một số tài sản tiền điện tử nhất định — không có đủ dữ liệu để rút ra. Vấn 
đề kích thước mẫu nhỏ này đặc biệt đúng đối với các sản phẩm bảo vệ bao gồm hợp đồng thông minh hoặc rủi 
ro Lớp 1 và gấp đôi đối với sự can thiệp / tương quan chéo của các sự kiện nói trên.

Trước tình trạng ít dữ liệu này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình định giá động dựa trên năm yếu tố: nhu 
cầu, tương quan cận biên, nồng độ cận biên, quy mô nhóm trên tỷ lệ SCR và mô hình rủi ro cụ thể 
của sản phẩm bao gồm các cân nhắc về thời gian.

1. Hệ số cầu dựa trên một đường cầu đơn điệu và liên tục được điều chỉnh lên hoặc 
xuống dựa trên nhu cầu mục tiêu tối ưu. Khi nhu cầu tăng, giá sẽ tăng dọc theo 
đường cầu tối ưu để giảm nhu cầu và ngược lại nếu nhu cầu giảm xuống dưới mức 
nhu cầu tối ưu. Nếu cầu liên tục tồn tại phía trên đường cầu mục tiêu, thì đường cầu 
mục tiêu sẽ dịch chuyển lên trên và ngược lại nếu cầu dịch chuyển xuống dưới đường 
cầu.

2. Hệ số tương quan biên và tập trung biên đo lường mức độ tăng giảm trong tổng 
tương quan/mức độ tập trung dựa trên việc bổ sung và loại bỏ các rủi ro chính sách. 
Nói cách khác, việc mua bảo vệ có tác động lớn đến rủi ro của nhóm sẽ đắt hơn. 
Chúng tôi xây dựng khuôn khổ của mình dựa trên thước đo tài chính của VaR cận 
biên.

3. Tỷ lệ kích thước nhóm trên SCR đo lường sức mạnh bảo vệ nhóm (là tổng của tài sản bị 
khóa và không khóa) trên tỷ lệ SCR. Khi tỷ lệ này giảm thì giá phí bảo hiểm sẽ tăng và 
ngược lại.

4. Mô hình rủi ro dành riêng cho sản phẩm là mô hình nắm bắt tốt nhất hồ sơ lợi tức rủi ro của một công cụ. Mỗi loại 
bảo vệ được cung cấp sẽ được phân tích để phù hợp nhất và sẽ rút ra từ các mô hình tài chính, chẳng hạn như, 
nhưng không giới hạn ở, quyền chọn, trái phiếu và hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Các mô hình trong các ngành 
công nghiệp khác sẽ được điều tra và kết hợp nếu thấy phù hợp.

Mô hình định giá này dành cho các hành vi sau:

1. Khi cầu tăng và cung giảm, phí bảo hiểm tăng.
2. Khi rủi ro tương quan và tập trung đối với nhóm tăng lên (thậm chí từ sự bảo vệ được viết trong các 

nhóm khác), tỷ lệ phí bảo hiểm tăng lên.
3. Khi các rủi ro vĩ mô có liên quan tổng thể—chẳng hạn như sự bất ổn của tư nhân—tăng lên, phí bảo hiểm sẽ 

tăng lên.



8. Sản phẩm bảo vệ

Mặc dù có nhiều loại sản phẩm mà UNION sẽ cung cấp, bao gồm cả gói các sản phẩm này để cung cấp 
phạm vi bảo hiểm đầy đủ và giá cả phải chăng hơn, chúng tôi chia sẻ ba sản phẩm mẫu mà chúng tôi 
đang nghiên cứu và ưu tiên ra mắt.

Các cách tiếp cận đại diện cho lối suy nghĩ hiện tại của chúng tôi và có thể điều chỉnh nếu chúng tôi tìm thấy các phương pháp hiệu 

quả hơn để cân bằng giữa độ chính xác, giới hạn đầu vào và giới hạn dung lượng. Chúng tôi sẽ sử dụng một chiến lược tiếp cận thị 

trường thận trọng để xác định bất kỳ vấn đề nào đang phát triển, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho việc ra mắt sản phẩm nếu cần, sau 

đó mở rộng quy mô cho các cơ hội phổ biến.

8.1 Bảo vệ 1: Khí giao dịch
Sản phẩm bảo vệ gas ban đầu sẽ chi trả cho khoản dư gas giao dịch gửi một bước với số tiền bảo 
hiểm cố định trong khoảng thời gian bảo vệ đã mua. Sản phẩm bao gồm lượng gas trong một đợt 
gas cố định do người mua lựa chọn, được khấu trừ vào số lượng gas đã mua cho đến khi kết thúc 
thời gian bảo vệ.

Ví dụ: nếu gas để gửi mã thông báo từ địa chỉ này đến địa chỉ khác là 50 gwei, thì một nông dân năng 
suất tích cực muốn trả không quá 70 gwei trong 30 ngày tới có thể mua hợp đồng bảo vệ gas với giới 
hạn 100 gwei và bao gồm số tiền 5 ETH trong 30 ngày. Do đó, trong 30 ngày tới, bất kỳ lượng gas nào 
vượt quá 70 gwei đối với các giao dịch đủ điều kiện đều có thể được yêu cầu đối với số tiền bảo hiểm 5 
ETH. Việc bảo vệ sẽ áp dụng cho người mua cho đến khi 5 ETH được sử dụng hoặc hết hạn 30 ngày, tùy 
theo điều kiện nào xảy ra trước.

Mô hình rủi ro dành riêng cho sản phẩm đằng sau sản phẩm này tận dụng mô hình quyền chọn. Về bản 
chất, người mua phạm vi bảo hiểm có cùng mức độ rủi ro giống như khi mua quyền chọn mua kiểu Mỹ. 
Tương tự như vậy, nhóm viết bảo vệ đang bán một quyền chọn mua kiểu Mỹ trần trụi. Một quyền chọn 
mua kiểu Mỹ có thể được xấp xỉ phù hợp bằng mô hình Black-Scholes11trong môi trường lãi suất thấp và 
trong thời gian ngắn. Trong thời gian dài hơn, quyền chọn mua kiểu Mỹ có thể được tính toán chính xác 
hơn bằng mô hình Quyền chọn nhị thức12do William Sharpe đề xuất.

Trong cả hai cách tiếp cận, mô hình dành cho những hành vi này:
1. Công cụ được bảo hiểm càng biến động thì phí bảo hiểm càng cao.
2. Giới hạn được bảo hiểm càng cách xa giá hiện tại, phí bảo hiểm càng thấp.
3. Mua bìa càng lâu phí bảo hiểm càng cao.

Sản phẩm này rất phù hợp với thị trường cho những người dùng do 1) giải quyết ngay lập tức phí gas cao 
mà những người tham gia DeFi phải chịu trong 6 tháng qua và 2) áp dụng mô hình tài chính đã được thử 
nghiệm kỹ lưỡng với lượng dữ liệu “giá” đáng kể để rút ra từ.

11https://www.wikiwand.com/en/Black%27s_approximation
12https://www.wikiwand.com/en/Binomial_options_pricing_model



Khi sản phẩm hoàn thiện, chúng tôi sẽ mở rộng biện pháp bảo vệ để bao gồm các giao dịch nhiều 
bước như đặt cược USDT thông qua yearn.finance. Phí bảo hiểm sẽ được tối ưu hóa dựa trên phân 
tích lộ trình hiệu quả nhất từ   đầu đến cuối, cũng như xác suất xảy ra các chuyển động khí cơ bản 
ảnh hưởng đến nhiều bước cùng nhau hoặc không.

8.2 Bảo vệ 2: Tỷ lệ thế chấp
Bảo vệ tài sản thế chấp cũng sẽ là một số tiền bảo hiểm cố định trong khoảng thời gian bảo vệ đã mua. Sản 
phẩm bao gồm bất kỳ số lượng tài sản thế chấp nào theo tỷ lệ đã đặt do người dùng chọn. Bất kỳ khoản thế 
chấp vượt mức nào đều có thể được yêu cầu đối với số tiền bảo hiểm cố định cho đến khi kết thúc thời gian 
bảo vệ.

Ví dụ: với tỷ lệ tài sản thế chấp vượt mức (OC) là 150% với tỷ lệ thanh lý là 50%, thay vào đó, người 
vay có thể đăng cho người cho vay tỷ lệ tài sản thế chấp giảm x% và một hợp đồng bảo vệ tạo ra 
rủi ro tương tự cho người cho vay. Hợp đồng bảo vệ trong trường hợp này cũng có thể được mô 
hình hóa tốt bởi quyền chọn bán kiểu Mỹ đối với tài sản thế chấp cơ sở. Nếu giá giảm dẫn đến việc 
thanh lý tài sản thế chấp, bảo vệ quyền chọn bán sẽ được kích hoạt và chi trả cho người cho vay 
khoản chênh lệch giữa tỷ lệ OC ban đầu là 150% so với tỷ lệ giảm x%.

Các phương pháp và lợi ích của việc sử dụng các tùy chọn đã được mô tả trong sản 
phẩm Bảo vệ khí.

8.3 Bảo vệ 3: Hợp đồng thông minh
Với sự ra mắt của các Bìa hợp đồng thông minh khác, chẳng hạn như từ NXM, việc sử dụng sản phẩm được mô 
tả và hiểu rõ. Nói tóm lại, hợp đồng bao gồm "việc sử dụng mã ngoài ý muốn" có thể hoặc không ảnh hưởng 
trực tiếp đến tiền của người mua. Miễn là một sự kiện đã xảy ra, người mua sẽ được thanh toán, tùy thuộc vào 
sự chấp thuận của ban quản trị.

Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng với số lượng ít các sự kiện hack hợp đồng thông minh từ góc độ thống kê, 
một mô hình dành riêng cho sản phẩm tốt để điều tra là mô hình hoán đổi nợ xấu (CDS). Thường được mô tả 
là bảo hiểm chống lại việc không thanh toán/vỡ nợ13, mô hình CDS cố gắng mô hình hóa tổn thất phi tuyến 
tính, không dự đoán được với các bản ghi thấp về mặt thống kê—rất giống với hồ sơ rủi ro của rủi ro hợp đồng 
thông minh. Cụ thể, chúng tôi chọn mô hình định giá cường độ ngẫu nhiên kép (hay còn gọi là quy trình Cox) 
sử dụng quy trình Poisson không đồng nhất14.

13

https://www.investopedia.com/terms/c/credit_default_insurance.asp#:~:text=A%20credit%20default%20swap%2 
0(CDS,exchange%20for%20a%20periodic%20fee.&text=Credit% 20default%20swaps%20have%20existed%20kể từ 
%201994.
14http://www.columbia.edu/~mh2078/FoundationsFE/credit_models.pdf



9. Thị trường thứ cấp để bảo vệ

Một bước quan trọng hướng tới hệ sinh thái bảo vệ DeFi mạnh mẽ và có thể mở rộng là phát triển cơ 
chế chia sẻ rủi ro giữa các giao thức viết bảo vệ. Sự tương tự với cơ chế này trong ngành bảo hiểm 
truyền thống là tái bảo hiểm. Tái bảo hiểm là nơi nhiều công ty bảo hiểm chia sẻ rủi ro của họ bằng cách 
mua các hợp đồng bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác để hạn chế tổn thất của chính họ. Nói cách 
khác, đây là “bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm”.

Với những đổi mới do tiền điện tử mang lại, chúng tôi sẽ tạo ra một nền tảng nơi người viết bảo vệ và người mua có 
thể trao đổi rủi ro của họ với tính thanh khoản, một cách công bằng và minh bạch phù hợp với thị trường DeFi. 
Chúng tôi không chỉ mong đợi những người tham gia cá nhân trao đổi chính sách (tương tự như cách tiếp cận NFT 
được thực hiện bởi Yearn và Rarible15), chúng tôi cũng thấy những người tham gia và các giao thức khác trao đổi 
hoặc giảm tải mã thông báo tham gia nhóm bảo vệ. Ngoài việc chuyển giao rủi ro, thị trường bảo vệ thứ cấp thanh 
khoản cho phép: quản lý vốn tốt hơn bao gồm giảm biên khả năng thanh toán, cơ hội chênh lệch giá đối với rủi ro 
bảo vệ bị định giá sai và tiếp cận kiến   thức chuyên môn về rủi ro của một giao thức bảo vệ khác.

Có nhiều giao thức và mô hình DEXes16để chúng tôi rút ra và chúng tôi đang nghiên cứu tính toán ngoài 
chuỗi với các mô hình thanh toán trên chuỗi, chẳng hạn như mô hình được sử dụng bởi 0x.

10.Đánh giá yêu cầu bồi thường

Trong thế giới DeFi, việc cung cấp một giao thức xác nhận quyền sở hữu cho các chính sách bảo vệ cho phép tham 
gia và ra quyết định phi tập trung trong khi bảo vệ chống lại các hành động gian lận là một vấn đề đầy thách thức. 
Nếu không có một thực thể tập trung yêu cầu KYC của người mua và người viết chính sách, thì những kẻ xấu có thể 
lừa đảo hệ thống, chẳng hạn như đóng vai trò vừa là người mua bảo vệ vừa là người viết của cùng một hợp đồng bảo 
vệ. Mặc dù vấn đề này có thể được loại bỏ hoàn toàn trong một số chính sách bảo vệ nhất định, chẳng hạn như liên 
hệ bảo vệ gas thông qua việc sử dụng các nhà tiên tri, nhưng trong các chính sách bảo vệ khác như bảo vệ hợp đồng 
thông minh, cần có một cơ chế bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng.

10.1 Khiếu nại
Để ngăn chặn việc lạm dụng yêu cầu bồi thường và lãng phí tài nguyên, người mua bảo vệ phải 
khóa một lượng stablecoin bằng với phí bảo hiểm của hợp đồng bảo vệ của họ trong suốt thời 
gian yêu cầu để bắt đầu yêu cầu. Với điều kiện người mua không bị gắn cờ là kẻ xấu, stablecoin sẽ 
được trả lại cho người mua sau khi hoàn thành đánh giá khiếu nại.

Ngay sau khi yêu cầu được gửi, số tiền được bảo hiểm trong nhóm sẽ bị khóa, trong đó phần đóng góp của số 
tiền bị khóa được phân phối theo tỷ lệ cho những người tham gia nhóm bảo vệ dựa trên % cổ phần của họ 
trong nhóm. Mã thông báo sẽ vẫn bị khóa cho đến khi xác nhận quyền sở hữu được thực hiện

15https://gov.yearn.finance/t/partner-up-with-rarible-for-nft-insurance/4530
16https://yos.io/2018/11/16/ethereum-signatures/



bị từ chối, tại thời điểm đó họ sẽ quay trở lại nhóm hoặc yêu cầu bồi thường đã được thanh toán, tại thời 
điểm đó họ sẽ được trao cho người mua bảo vệ.

Đối với các chính sách có thể được phân xử tự động thông qua việc sử dụng các lời tiên tri, chẳng hạn như 
bảo vệ khí gas, thì không cần phải kích hoạt cơ chế biểu quyết. Bất kỳ người mua bảo vệ nào cũng chỉ cần 
gửi yêu cầu của họ với các chi tiết có liên quan và sau một khoảng thời gian đã đặt, giao thức UNION sẽ tự 
động giải phóng số tiền được bảo hiểm nếu các điều kiện được đáp ứng. Cửa sổ thời gian được đặt để cho 
phép người mua hoặc người viết truy cập Giao thức thử thách nếu cần.

Đối với các chính sách yêu cầu cơ chế bỏ phiếu, chẳng hạn như bảo vệ hợp đồng thông minh, UNION sẽ 
sử dụng cơ chế quản trị ba lớp để điều chỉnh các ưu đãi của tất cả những người tham gia. Lớp đầu tiên 
là các nhà văn bảo vệ trong nhóm bảo vệ. Lớp thứ hai là các nhà văn bảo vệ trong tất cả các nhóm. Lớp 
thứ ba là ĐOÀN KẾT. Tùy thuộc vào chính sách, có thể có tối đa cả ba lớp theo mặc định. Trong mỗi lớp 
có liên quan, phải đạt được sự đồng thuận đa số để chuyển tiếp yêu cầu. Sẽ có những khuyến khích cho 
cả việc bỏ phiếu ủng hộ đa số và không khuyến khích bỏ phiếu chống lại đa số. Ngoài ra, sẽ có những 
điều không khuyến khích đối với tầng thấp hơn không đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian 
nhất định.

Hình 3: Một khung quản trị trong đó mỗi nhóm hoạt động như một cộng đồng phi tập trung của riêng họ với quy trình khiếu nại 
và leo thang để bảo vệ tất cả những người tham gia trong hệ sinh thái UNN.



Hình 4: Một quy trình yêu cầu bồi thường được đơn giản hóa cho thấy quá trình leo thang. Để rõ ràng, các luồng Thử thách đã bị 
loại trừ.

10.2 Giao thức thử thách
Để cung cấp một hệ thống công bằng cho tất cả những người tham gia, một Giao thức Thử thách sẽ được thiết lập. 
Đối với mọi quyết định khiếu nại, cả người mua bảo vệ và người viết đều có thể truy cập Giao thức thách thức để 
phản đối quyết định của khiếu nại hoặc kết quả bỏ phiếu nhất định. Sau mỗi quyết định khiếu nại, sẽ có một Cửa sổ 
thời gian phù hợp với bản chất của khiếu nại nơi có thể truy cập Giao thức thử thách.

Thử thách sẽ yêu cầu người thử thách một lượng stablecoin bị khóa không đáng kể. Nếu 
cuộc bỏ phiếu quản trị (như được xác định bởi giao thức leo thang) cuối cùng có lợi cho 
người thách thức, thì stablecoin bị khóa sẽ được trả lại cho người thách thức. Nếu kết quả 
bỏ phiếu chống lại người thách thức, thì stablecoin bị khóa sẽ được chuyển sang nhóm 
bảo vệ, trừ đi một tỷ lệ phần trăm nhỏ sẽ được dành để dự trữ.

Thử thách sẽ có thời gian xác định để giải quyết trong một kết quả, trong thời gian đó, khiếu nại sẽ bị tạm 
dừng. Nếu không đạt được kết quả nào, thì quyết định bị thách thức sẽ có hiệu lực và yêu cầu được xử lý 
tương ứng. Các nhóm không tham gia một cách có trách nhiệm trước thách thức từ người yêu cầu bồi thường 
sẽ bị UNION DAO áp dụng các hình phạt.

Giao thức “kiểm tra và cân bằng” này cho phép người mua và người viết thách thức lẫn nhau cũng 
như các quyết định do chính giao thức đưa ra.



10.3 Giao thức leo thang
Để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống phi tập trung và đảm bảo rằng hệ thống bảo vệ UNION hoạt động tốt 
hơn, một Giao thức leo thang sẽ được thiết lập. Trong một số loại yêu cầu, Giao thức nâng cấp sẽ tự động 
được kích hoạt. Ở những người khác, người tham gia có thể kích hoạt leo thang theo cách thủ công, chẳng 
hạn như thông qua việc truy cập Giao thức thử thách.

Ở bất kỳ tầng bỏ phiếu nào thấp hơn UNION DAO, người tham gia có thể chọn chuyển các 
quyết định lên cấp quản trị cao hơn để xem xét. Điều này có thể là do Giao thức Thách thức 
hoặc quy trình xét xử tiêu chuẩn từ đánh giá yêu cầu bồi thường. Bên kích hoạt leo thang sẽ 
cần khóa một lượng stablecoin thích hợp. Nếu kết quả bỏ phiếu leo   thang có lợi cho đảng leo 
thang, thì stablecoin bị khóa sẽ được trả lại cho đảng.Mặt khác, stablecoin bị khóa sẽ được 
phân chia giữa các bên bỏ phiếu quản trị có liên quan, với một tỷ lệ nhỏ được dành cho dự trữ 
khẩn cấp.

11. Minh bạch

Để tin tưởng vào một hệ thống mà những người tham gia có mâu thuẫn kinh tế với những người khác và các khoản 
thanh toán có thể mang lại kết quả nhị phân lớn, tính minh bạch là một thành phần quan trọng. Mặc dù một trong 
những lợi ích của blockchain là tính minh bạch theo dõi tất cả các giao dịch trên chuỗi, nhưng việc truy cập thông tin 
này và rút ra các chỉ số hiệu suất chính (KPI) tài chính quan trọng lại là một câu chuyện khác. Do đó, UNN sẽ cung cấp 
quyền truy cập chính, chẳng hạn như API và trang web, cho các KPI tài chính như SCR, tỷ lệ số lượng nhóm so với 
SCR, số lượng hợp đồng trên mỗi nhóm, phân phối số lượng bảo hiểm, v.v.

Điều quan trọng không kém đối với tính minh bạch là quyền truy cập vào các tham số rủi ro ngoài chuỗi nhất 
định được sử dụng để định giá cao và SCR, bao gồm ma trận tương quan, tính toán biến động, tính toán hàm 
nguy hiểm, v.v.

12. Lợi Thế Cạnh Tranh

Nhu cầu phổ biến về bảo hiểm trên thị trường DeFi tập trung sự chú ý vào một số dự án bảo hiểm 
mới nổi. Bảo hiểm tương hỗ, nền tảng kiểu cổ đông và các công cụ phái sinh giá phi tập trung (ví dụ: 
quyền chọn) được xem là giải pháp tiềm năng cho nhu cầu ngày càng tăng đối với rủi ro hợp đồng 
thông minh khi tiền tiếp tục chảy vào các giao thức DeFi.

Mỗi giao thức bảo hiểm khác nhau đều mang lại những ưu điểm và nhược điểm riêng cho người dùng của chúng, 
điều này cộng hưởng với tính tùy chọn của ngăn xếp DeFi phát triển mạnh -- sự lựa chọn tùy thuộc vào người dùng. 
Đặc biệt, bốn nền tảng bảo hiểm khác nhau đại diện cho các loại bảo hiểm chính được cung cấp cho người dùng 
DeFi cho đến nay. Chúng tối ưu để trình bày ngắn gọn các mô hình kinh tế, quản trị và loại hình bảo hiểm dành cho 
người dùng DeFi ngày nay.



Điều hiển nhiên là một khuôn khổ cho bảo hiểm phi tập trung đã được thử nghiệm và có cả 
nhu cầu riêng biệt lẫn một số mô hình hoạt động đang phát triển nhanh chóng. Dưới đây, 
chúng tôi sẽ chuyển qua một loạt các tùy chọn bảo hiểm DeFi như sau:

1) Bảo hiểm KYC phi tập trung lẫn nhau --Nexus lẫn nhau:Một trong những giao thức bảo hiểm lâu đời nhất 
cho đến nay trên thị trường DeFi với thành tích về các yêu cầu đáp ứng. Tuy nhiên, Nexus Mutual là một 
nền tảng chỉ có KYC, yêu cầu các yêu cầu KYC nghiêm ngặt đối với tất cả các thành viên của nó. Đối với 
nhiều người dùng DeFi, đây là một yếu tố ngăn cản việc tham gia và hạn chế dòng vốn tiềm năng của các 
nhà đánh giá rủi ro. Hơn nữa, Nexus Mutual chỉ bao gồm một yếu tố rủi ro – cụ thể là rủi ro hợp đồng 
thông minh.

2) Tương hỗ bảo hiểm phi KYC phi tập trung --yBảo hiểm(được bảo lãnh bởi Nexus Mutual): Được ủng hộ bởi 
Andre Cronje, đầu bếp thường trú của Yearn Finance, yInsure đã cho phép người dùng yVault nhận được 
bảo hiểm do Nexus Mutual bảo lãnh mà không cần KYC thông qua yInsure -- một sự phát triển lớn đối với 
nhiều người dùng YFI. Tuy nhiên, việc sử dụng mã thông báo bảo hiểm yNFT (được bảo lãnh bởi Nexus 
Mutual không có KYC) để canh tác lợi nhuận mã thông báo SAFEdẫn đến một bong bóng đầu cơ 17của giá 
mã thông báo NXM, giá này cuối cùng đã bị kéo xuống do sự sụp đổ của SAFE.

3) Định giá tùy chọn phái sinh phi tập trung --opyn:Opyn được xây dựng trên Convexity, một giao thức quyền chọn 
tổng quát để người dùng tạo quyền chọn mua và quyền chọn bán trên thị trường mở. Mặc dù không hoàn toàn 
phù hợp với bảo hiểm, nhưng có những khía cạnh của quyền chọn có thể được sử dụng để đưa ra các hợp đồng 
bảo vệ. Tuy nhiên, giá phù hợp trên Opyn là một chức năng thanh khoản trên Uniswap, nơi oToken được mua và 
bán thông qua mô hình AMM của Uniswap. Ngoài ra, Opyn hiện không được điều chỉnh theo hướng bảo vệ rộng 
rãi cho các lỗ hổng hợp đồng thông minh.

4) Bảo hiểm cổ đông giao dịch trên thị trường không có KYC phi tập trung –chắc chắn:Một trong những 
mục mới và sử dụng mô hình bảo hiểm phi tập trung là NSure, cũng sử dụng việc đưa vào cấu trúc 
kiểu cổ đông truyền thống hơn cho nền tảng của mình. NSure hiện có MVP trên Rinkby Testnet. Tuy 
nhiên, tương tự như Nexus Mutual, Nsure chỉ cung cấp bảo vệ hợp đồng thông minh.

Một loạt các tùy chọn bảo vệ DeFi hiện có rất hứa hẹn. Tuy nhiên, mỗi loại đều có những ưu 
điểm và nhược điểm rõ ràng, đặc trưng của việc xây dựng một ngăn xếp DeFi có thể kết hợp 
ngay từ đầu.

Tại UNION, sự kết hợp của chúng tôi gồm 1) gói bảo vệ giải quyết chi phí và rủi ro giao dịch trong DeFi, 
2) dịch vụ phi tập trung toàn diện, 3) các mô hình định giá và vốn mạnh mẽ tận dụng các mô hình đã thử 
được sử dụng trong ngành tài chính và bảo hiểm, 4) thị trường thứ cấp hỗ trợ những người tham gia 
bảo vệ phân tán rủi ro và 5) khung quản trị phi tập trung bảo vệ tất cả những người tham gia sẽ giúp 
chúng tôi luôn dẫn đầu ngành và liên tục phát triển mạng.

17https://cryptobriefing.com/nexus-mutual-just-ran-out-defi-coverage-heres-why/
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13. Kết luận

Trạng thái hiện tại của DeFi vừa đầy tham vọng vừa phấn khởi. Có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi 
DeFi vượt qua các rào cản gia nhập, nhưng để đạt được điểm đó sẽ cần nhiều công việc đáng kể trước khi 
ngành hấp dẫn xu hướng chủ đạo và ngành cân bằng giữa “thử nghiệm trong sản xuất” đổi mới nhanh chóng 
với các rào cản cần thiết.

Sự gia tăng theo cấp số nhân về khối lượng và TVL trên DeFi đã làm nổi bật các điểm áp lực cần được giải 
quyết: chi phí giao dịch cao, sử dụng đòn bẩy không hiệu quả và không đủ khả năng bảo vệ trên TVL. UNION 
tìm cách giải quyết những vấn đề cấp bách này thông qua công nghệ đổi mới, mô hình năng động, khuôn khổ 
quản trị và tham gia phi tập trung cũng như khả năng kết hợp với các khối xây dựng DeFi khác. Với các sản 
phẩm phù hợp với thị trường và các ưu đãi phù hợp với hành động của tất cả những người tham gia, chúng tôi 
tin tưởng rằng UNION sẽ trở thành một thành phần quan trọng của DeFi.

Đối với các câu hỏi và để thảo luận về công nghệ của chúng tôi, vui lòng tham gia với chúng tôi trên một trong các kênh xã hội của chúng tôi:

bất hòa:https://discord.gg/f5EQ4AH điện 
tín:https://t.me/UNNFinance Twitter:
https://twitter.com/unnfinance

https://discord.gg/f5EQ4AH
https://t.me/UNNFinance
https://twitter.com/unnfinance
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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: NHỮNG NGƯỜI MUA CÓ DỰ ĐOÁN NÊN XEM XÉT CẨN THẬN 
CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH VIỆC MUA Token CÓ PHÙ HỢP VỚI HỌ 
KHÔNG, MỘT SỐ RỦI RO ĐƯỢC TÓM TẮT BÊN DƯỚI. CÔNG TY CÓ QUYỀN CẬP NHẬT DANH 
SÁCH CÁC YẾU TỐ RỦI RO VÀ TUYÊN BỐ NÀY THEO THỜI GIAN.

CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN TOKEN

Bản chất của Token

Trừ khi được nêu rõ ràng trong sách trắng này, Token không có bất kỳ quyền, cách sử dụng, mục 
đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, 
bất kỳ cách sử dụng, mục đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào trên Nền tảng UNION 
Foundation . Công ty không đảm bảo và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào với Người mua 
rằng Mã thông báo có bất kỳ quyền, cách sử dụng, mục đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng 
nào. Việc mua Mã thông báo không cung cấp cho Người mua các quyền dưới bất kỳ hình thức nào 
đối với Công ty hoặc doanh thu hoặc tài sản của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi 
quyền biểu quyết, phân phối, mua lại, thanh lý, sở hữu (bao gồm tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ) 
hoặc các quyền tài chính hoặc pháp lý khác; không phải là khoản vay đối với Công ty;

Cần có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để hiểu về Mã thông báo, Nền tảng UNION 
Foundation và Khởi chạy mã thông báo. Người mua tiềm năng không nên tiến hành mua 
Token trừ khi họ hiểu đầy đủ các khía cạnh kỹ thuật liên quan.

Mã thông báo không được hoàn lại

Ngoài các trường hợp được mô tả trong sách trắng này liên quan đến việc không hoàn thành Khởi chạy mã 
thông báo, Công ty không có nghĩa vụ phải hoàn lại tiền cho chủ sở hữu mã thông báo vì bất kỳ lý do gì và chủ 
sở hữu mã thông báo sẽ không nhận được tiền hoặc khoản bồi thường khác thay cho khoản hoàn trả. Các 
Token cũng không thể đổi được theo lựa chọn của Người mua. Các tuyên bố được nêu trong báo cáo trắng này 
chỉ đơn thuần là sự thể hiện các mục tiêu của Công ty và kế hoạch làm việc mong muốn để đạt được các mục 
tiêu đó. và không có lời hứa nào về hiệu suất hoặc giá trong tương lai đang hoặc sẽ được đưa ra đối với các 
Token, bao gồm không có lời hứa nào về giá trị cố hữu và không đảm bảo rằng các Token sẽ giữ bất kỳ giá trị 
cụ thể nào.

Mã thông báo được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng'

Mã thông báo được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Các Bên liên kết và từng giám đốc, cán bộ, nhân 
viên, cổ đông, chi nhánh và người cấp phép tương ứng của họ không đưa ra tuyên bố hoặc

18Ghi chú:Các yếu tố rủi ro sẽ được xem xét toàn bộ với bất kỳ rủi ro cụ thể nào của Nền tảng UNION Foundation hoặc Mã thông báo được 
đưa vào.



bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác liên quan đến Mã 
thông báo, bao gồm mọi bảo đảm rằng Mã thông báo và Nền tảng UNION Foundation sẽ không bị gián 
đoạn, không có lỗi hoặc không có thành phần gây hại, an toàn hoặc không bị mất hoặc hư hỏng. Ngoại 
trừ phạm vi bị cấm theo luật hiện hành, các Bên liên kết và từng giám đốc, cán bộ, nhân viên, cổ đông, 
chi nhánh và người cấp phép của họ từ chối mọi bảo đảm, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán 
được, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, hoặc hưởng thụ yên 
tĩnh, và bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ bất kỳ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc thương mại nào.

Mã thông báo có thể không có giá trị

Mã thông báo có thể không có giá trị và không có bảo đảm hoặc đại diện về tính thanh khoản cho Mã thông báo. 
Công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm về giá trị thị trường của Mã thông báo, khả năng chuyển nhượng và/
hoặc tính thanh khoản của Mã thông báo và/hoặc tính sẵn có của bất kỳ thị trường nào đối với Mã thông báo thông 
qua các bên thứ ba hoặc cách khác.

Thiếu sự phát triển của thị trường Token

Không có gì đảm bảo rằng các Token sẽ được liệt kê hoặc cung cấp để đổi lấy tiền điện tử và/hoặc tiền 
định danh khác. Cần lưu ý rõ ràng rằng nếu Mã thông báo được cung cấp trên một sàn giao dịch, thì việc 
trao đổi đó, nếu có, có thể không chịu sự giám sát theo quy định và Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm 
nào liên quan đến bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ trao đổi nào. Do không có thị trường giao dịch công khai 
trước đó cho Mã thông báo, nên việc ra mắt Mã thông báo có thể không dẫn đến thị trường hoạt động 
hoặc thanh khoản cho Mã thông báo và giá của Mã thông báo có thể không ổn định. Chủ sở hữu mã 
thông báo có thể không thể thanh lý Mã thông báo một cách dễ dàng và khi không có thị trường thứ cấp 
phát triển, chủ sở hữu mã thông báo có thể không thanh lý được. Việc chuyển Mã thông báo được đề 
xuất có thể bị Công ty chặn trong trường hợp người được chuyển nhượng được đề xuất chưa hoàn thành 
các thủ tục KYC và AML của Công ty (bao gồm, nhưng không giới hạn, xác minh danh tính và nguồn tiền) 
theo yêu cầu của Công ty. Người mua nên biết về các hạn chế đối với lần bán hàng tiếp theo của họ.

Khả năng tồn tại của Nền tảng UNION Foundation và khả năng sử dụng của Mã thông báo phụ thuộc vào 
việc thiết lập quan hệ đối tác với các nền tảng, ứng dụng, người bán, nhà bán lẻ, cửa hàng dApp khác, 
v.v. Theo đó, nếu sự phát triển của các quan hệ đối tác đó thấp hoặc hạn chế, thì Mã thông báo có thể 
không sử dụng được và trở nên vô giá trị với toàn bộ số tiền mà Bên Mua đóng góp sẽ bị rủi ro.

Rủi ro liên quan đến giá đầu cơ cao

Việc định giá tiền điện tử trên thị trường thứ cấp thường không minh bạch và mang tính đầu cơ cao. 
Các Token không nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản của Công ty và do đó, không 
được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản hữu hình nào. Giá trị của Token trên thị trường thứ cấp, nếu có, có thể 
biến động lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Có nguy cơ cao là Người mua có thể mất toàn bộ 
số tiền đóng góp. Trong trường hợp xấu nhất, Token có thể trở nên vô giá trị.



bất khả kháng

Việc ra mắt mã thông báo và hiệu suất của các hoạt động của Công ty được nêu trong sách trắng này và 
lộ trình phát triển có thể bị gián đoạn, tạm dừng hoặc trì hoãn do các trường hợp bất khả kháng. Đối với 
mục đích của báo cáo trắng này, “bất khả kháng” có nghĩa là các sự kiện và tình huống bất thường mà 
Công ty không thể ngăn chặn được và sẽ bao gồm: thay đổi về lực lượng thị trường hoặc công nghệ, 
thiên tai, chiến tranh, xung đột vũ trang, rối loạn dân sự hàng loạt, hoạt động công nghiệp, dịch bệnh, 
đóng cửa, đình trệ, kéo dài sự thiếu hụt hoặc các sự cố khác về nguồn cung cấp năng lượng hoặc dịch vụ 
liên lạc, các hành động của các cơ quan chính quyền thành phố, tiểu bang hoặc liên bang, các trường hợp 
khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, không tồn tại tại thời điểm Khởi chạy Mã thông báo.

Bảo hiểm

Không giống như tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tại các tổ chức tài chính, Token không được bảo hiểm trừ khi bạn đặc 

biệt mua bảo hiểm tư nhân để bảo hiểm cho chúng. Do đó, trong trường hợp mất mát hoặc mất giá trị tiện ích, không có 

công ty bảo hiểm công cộng hoặc bảo hiểm tư nhân nào được Công ty sắp xếp để cung cấp quyền truy đòi cho Người mua.

CÔNG BỐ CHÍNH PHỦ

Công ty không phải là một quỹ tương hỗ được quy định

Mã thông báo nằm trong định nghĩa về 'Lợi ích vốn chủ sở hữu' được quy định trong Luật quỹ tương hỗ (Sửa 
đổi năm 2020) vì Luật quỹ tương hỗ đã được sửa đổi vào tháng 6 năm 2020 để mở rộng định nghĩa bao gồm 
mã thông báo, tuy nhiên, Mã thông báo không mang bất kỳ quyền mua lại nào bởi Công ty, và do đó Công ty 
không cần phải nộp đơn đăng ký để được quản lý như một quỹ tương hỗ theo các điều khoản của Luật Quỹ 
tương hỗ (đã được sửa đổi).

Luật tài sản ảo

Theo Luật tài sản ảo (Sửa đổi năm 2020) của Quần đảo Cayman ("Luật VA") một số thực thể 
phát hành mã thông báo sẽ cần phải đăng ký với Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman. Luật 
VA quy định việc phát hành tài sản ảo được định nghĩa là loại trừ token dịch vụ ảo được 
định nghĩa như sau:

“mã thông báo dịch vụ ảo” có nghĩa là một đại diện kỹ thuật số có giá trị không thể chuyển nhượng hoặc trao đổi với bên thứ 

ba bất kỳ lúc nào và bao gồm các mã thông báo kỹ thuật số có chức năng duy nhất là cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng 

hoặc dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng trực tiếp cho ứng dụng hoặc dịch vụ đó. người sở hữu.

Công ty sẽ đăng ký với Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman theo Luật VA. Người mua phải đánh giá 
cao rằng Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman sẽ không xem xét báo cáo chính thức này và sẽ không 
đưa ra bất kỳ phán quyết nào về giá trị của Công ty hoặc việc mua lại các Mã thông báo.



Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman sẽ không giám sát các hoạt động của Công ty hoặc 
Token.

Rủi ro của hành động pháp lý bất lợi trong một hoặc nhiều khu vực tài phán

Tình trạng quy định của mã thông báo mã hóa, tài sản kỹ thuật số và công nghệ chuỗi 
khối chưa được phát triển, thay đổi đáng kể giữa các khu vực pháp lý và có thể không 
chắc chắn đáng kể. Có thể một số khu vực pháp lý nhất định có thể áp dụng luật, quy 
định, chính sách hoặc quy tắc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuỗi khối 
Ethereum hoặc hạn chế quyền có được, sở hữu, nắm giữ, bán, chuyển đổi, giao dịch 
hoặc sử dụng Mã thông báo. Sự phát triển của luật, quy định, chính sách hoặc quy tắc 
có thể thay đổi bản chất hoạt động của mạng chuỗi khối mà các Mã thông báo phụ 
thuộc vào. Không thể đảm bảo rằng các cơ quan chính phủ sẽ không kiểm tra hoạt 
động của các Bên liên kết và/hoặc theo đuổi các hành động thực thi đối với các Bên liên 
kết. Tất cả những điều này có thể khiến các Bên liên kết phải chịu phán quyết, dàn xếp, 
phạt tiền hoặc hình phạt,

Người mua chịu trách nhiệm phân loại pháp lý

Có rủi ro là Token có thể được coi là chứng khoán trong một số khu vực pháp lý nhất định hoặc chúng có 
thể được coi là chứng khoán trong tương lai. Công ty không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào 
về việc liệu các Token sẽ là một chứng khoán trong phạm vi quyền hạn của Người mua hay không. Mỗi 
Người mua sẽ chịu mọi hậu quả của việc Mã thông báo được coi là chứng khoán trong khu vực tài phán 
tương ứng của họ. Mọi Người mua có trách nhiệm xác nhận xem việc mua lại và/hoặc xử lý Mã thông báo 
có hợp pháp trong khu vực tài phán liên quan của mình hay không và mỗi Người mua cam kết không sử 
dụng Mã thông báo trong bất kỳ quyền tài phán nào nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Nếu Người mua 
chứng minh rằng việc mua hoặc sử dụng Mã thông báo là không hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của 
mình (hoặc sẽ chỉ hợp pháp nếu công ty đã thực hiện các bước bổ sung như đăng ký hoặc cấp phép),

Việc mua Token để đổi lấy tiền điện tử rất có thể sẽ tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng bởi các cơ quan quản lý khác nhau 
trên toàn thế giới, điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Token. Khả năng hợp pháp của Công ty trong việc 
cung cấp hoặc hỗ trợ Mã thông báo ở một số khu vực pháp lý có thể bị loại bỏ theo các quy định hoặc hành động 
pháp lý trong tương lai. Trong trường hợp Công ty xác định rằng việc mua hoặc sử dụng Mã thông báo là bất hợp 
pháp ở một khu vực tài phán nhất định, Công ty có thể ngừng hoạt động ở khu vực tài phán đó hoặc điều chỉnh Mã 
thông báo theo cách tuân thủ luật hiện hành.

Người mua chịu trách nhiệm tuân thủ các hạn chế chuyển nhượng

Mã thông báo có thể được đặt trên các sàn giao dịch của bên thứ ba, mang đến cho người mua và người dùng trong 
tương lai cơ hội mua mã thông báo một cách công khai. Người dùng muốn vào Nền tảng UNION Foundation sau khi 
Khởi chạy mã thông báo sẽ phải mua Mã thông báo trên các sàn giao dịch đó. Ngược lại, Token có thể



được bán trên các sàn giao dịch như vậy nếu chủ sở hữu Mã thông báo muốn thoát khỏi hệ sinh 
thái Nền tảng UNION Foundation. Các luật hiện hành về lưu hành chứng khoán ở một số quốc gia, 
chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada và Singapore, có thể cấm bán Token cho cư 
dân của các quốc gia đó. Khi mua Mã thông báo, Người mua nên biết về các hạn chế đối với lần bán 
tiếp theo của họ.

RỦI RO AN NINH CHUNG

Nguy cơ trộm cắp và hack

Các sự kiện tạo mã thông báo và cung cấp tiền xu ban đầu thường là mục tiêu của tin tặc và những kẻ xấu. Tin 
tặc có thể cố gắng can thiệp vào ví kỹ thuật số của Người mua, cho dù nằm trên Nền tảng UNION Foundation 
hay không, (“ví của người mua”), Hợp đồng thông minh UNION hoặc tính khả dụng của Mã thông báo theo 
bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công Sybil, giả mạo, lén 
lút, tấn công phần mềm độc hại hoặc tấn công dựa trên sự đồng thuận. Bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy có 
thể dẫn đến việc đánh cắp Mã thông báo của Người mua.

khóa riêng

Mã thông báo được mua bởi Người mua có thể được Người mua giữ trong Ví hoặc kho tiền của Người mua, 
yêu cầu khóa riêng tư hoặc tổ hợp các khóa riêng tư để truy cập. Theo đó, việc mất (các) khóa cá nhân cần thiết 
được liên kết với Ví của Người mua hoặc kho tiền lưu trữ Mã thông báo sẽ dẫn đến việc mất các Mã thông báo 
đó. Ngoài ra, bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào (các) khóa riêng tư đó, bao gồm cả bằng cách giành 
quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của ví được lưu trữ hoặc dịch vụ kho tiền mà Người mua sử dụng, có 
thể chiếm đoạt Mã thông báo của Người mua. Công ty không chịu trách nhiệm và sẽ vô hại đối với bất kỳ tổn 
thất nào như vậy.

Lỗi ánh xạ khóa công khai tới Ví của người mua

Việc Người mua không ánh xạ khóa công khai tới Ví của Người mua đó có thể dẫn đến việc các bên 
thứ ba không thể nhận ra số dư Mã thông báo của người mua trên chuỗi khối Ethereum khi và nếu 
họ định cấu hình số dư ban đầu của chuỗi khối mới dựa trên Nền tảng UNION Foundation.

Rủi ro dịch vụ ví không tương thích

Ví hoặc nhà cung cấp dịch vụ ví được sử dụng để mua và lưu trữ Mã thông báo phải tương thích về mặt 
kỹ thuật với Mã thông báo. Việc không đảm bảo điều này có thể dẫn đến việc Người mua không thể truy 
cập vào các Token của mình.

Rủi ro về điểm yếu hoặc đột phá có thể khai thác trong lĩnh vực mật mã

Những tiến bộ về mật mã hoặc các tiến bộ kỹ thuật khác như sự phát triển của máy tính lượng tử, 
có thể gây rủi ro cho tiền điện tử, chuỗi khối Ethereum và Mã thông báo, có thể dẫn đến việc đánh 
cắp hoặc mất Mã thông báo.



rủi ro đường truyền Internet

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng Token bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng, 
phần mềm và kết nối internet. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố giao tiếp, gián 
đoạn, lỗi, biến dạng hoặc chậm trễ nào mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Nền tảng UNION 
Foundation và Mã thông báo, bất kể nguyên nhân là gì. Các giao dịch bằng tiền điện tử có thể 
không thể đảo ngược và do đó, các tổn thất do giao dịch gian lận hoặc vô tình có thể không được 
phục hồi. Các giao dịch tiền điện tử được coi là được thực hiện khi được ghi lại trên sổ cái công khai, 
không nhất thiết phải là ngày hoặc giờ khi giao dịch được bắt đầu.

CÔNG BỐ NỀN TẢNG NỀN TẢNG CỦA CÔNG ĐOÀN

Không đảm bảo rằng Nền tảng UNION Foundation sẽ được phát triển

Mỗi Người mua thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng Người mua đó không nên mong đợi và không 
có sự bảo đảm hoặc tuyên bố hoặc bảo hành nào của Công ty rằng:

● Nền tảng của UNION Foundation sẽ được thông qua;
● Nền tảng UNION Foundation sẽ được thông qua do Công ty phát triển và không ở dạng 

khác hoặc sửa đổi;
● một chuỗi khối sử dụng hoặc chấp nhận các Mã thông báo sẽ được khởi chạy; Và

● một chuỗi khối sẽ được khởi chạy có hoặc không có thay đổi đối với Nền tảng UNION Foundation và có hoặc 

không có phân phối phù hợp với số dư cố định của Mã thông báo ban đầu (như được định nghĩa bên dưới).

Hơn nữa, các Mã thông báo ban đầu được tạo khi Khởi chạy Mã thông báo (“Mã thông báo ban đầu”) sẽ không 
có bất kỳ chức năng hoặc quyền nào trên Nền tảng UNION Foundation và việc nắm giữ Mã thông báo ban đầu 
không phải là sự đảm bảo, đại diện hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu sẽ có thể sử dụng Nền tảng nền tảng 
UNION hoặc nhận bất kỳ mã thông báo nào được sử dụng trên Nền tảng nền tảng UNION, ngay cả khi Nền 
tảng UNION Foundation được ra mắt và Hợp đồng thông minh UNION được thông qua, trong đó không có sự 
đảm bảo, đại diện hoặc bảo đảm nào được thực hiện bởi Công ty.

Rủi ro liên quan đến Nền tảng UNION Foundation và phần mềm và/hoặc cơ sở hạ tầng 
liên quan

Nền tảng UNION Foundation dựa trên chuỗi khối Ethereum. Như vậy, bất kỳ trục trặc, chức năng ngoài ý 
muốn hoặc hoạt động không mong muốn nào của giao thức Ethereum có thể khiến cho các Token và/
hoặc Nền tảng UNION Foundation gặp trục trặc hoặc hoạt động theo cách không mong muốn hoặc 
ngoài ý muốn.



Chuỗi khối Ethereum dựa trên giao thức nguồn mở để trao đổi giá trị và do đó, có rủi ro là Nền tảng UNION 
Foundation và/hoặc Hợp đồng thông minh UNION có thể chứa các lỗi hoặc điểm yếu cố ý hoặc không chủ ý có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến Token hoặc dẫn đến mất hoặc đánh cắp Mã thông báo hoặc mất khả năng truy cập 
hoặc kiểm soát Mã thông báo. Trong trường hợp xảy ra lỗi phần mềm hoặc điểm yếu như vậy, có thể không có 
biện pháp khắc phục nào và chủ sở hữu Mã thông báo không được đảm bảo bất kỳ biện pháp khắc phục, hoàn 
tiền hoặc bồi thường nào.

Trên chuỗi khối Ethereum, thời gian sản xuất khối được xác định bằng bằng chứng công việc nên việc sản xuất 
khối có thể diễn ra vào những thời điểm ngẫu nhiên. Ví dụ: Ether được chuyển đến địa chỉ ví kỹ thuật số của 
người nhận của Công ty trong những giây cuối cùng của giai đoạn phân phối có thể không được đưa vào giai 
đoạn đó.

Người mua thừa nhận và hiểu rằng chuỗi khối Ethereum có thể không bao gồm giao dịch của 
Người mua vào thời điểm Người mua mong đợi và Người mua có thể không nhận được Mã 
thông báo vào cùng ngày Người mua gửi thanh toán. Chuỗi khối Ethereum dễ bị tắc nghẽn 
định kỳ trong đó các giao dịch có thể bị trì hoãn hoặc bị mất. Các cá nhân cũng có thể cố tình 
spam mạng Ethereum nhằm đạt được lợi thế trong việc mua mã thông báo mật mã. Người 
mua thừa nhận và hiểu rằng các nhà sản xuất khối Ethereum có thể không bao gồm giao dịch 
của Người mua khi Người mua muốn hoặc giao dịch của Người mua có thể hoàn toàn không 
được bao gồm.

Ether, đơn vị tài khoản gốc của chuỗi khối Ethereum có thể tự mất giá trị theo những cách 
tương tự như Token và cả những cách khác. Thông tin thêm về Ethereum có sẵn tại http://
www.ethereum.org .

Rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thành công của Nền tảng UNION Foundation phụ thuộc vào sự đổi mới liên tục của nó để cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ mới cũng như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện có giúp Nền tảng UNION Foundation trở 
nên hữu ích cho người dùng. Do đó, Công ty phải liên tục đầu tư các nguồn lực đáng kể vào nghiên cứu và phát 
triển để cải thiện tính hấp dẫn và tính toàn diện của các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời kết hợp hiệu 
quả các công nghệ di động, internet, chuỗi khối mới và các công nghệ khác vào chúng. Nếu Công ty không thể 
tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, chất lượng cao, thì Công ty có thể không thu hút được 
thêm người dùng hoặc giữ chân người dùng hiện tại, điều này có thể gây hại cho hoạt động kinh doanh, kết 
quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

Ngoài ra, sự thành công của Công ty phụ thuộc vào khả năng tiếp tục thu hút người dùng đến với Nền 
tảng UNION Foundation và tăng cường sự tương tác của họ với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Các 
đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng của Nền tảng UNION Foundation bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở các công ty vận hành hoặc có thể phát triển các ứng dụng và trang web di động tương tự. Các công 
ty này có thể dành nhiều nguồn lực kỹ thuật và tài nguyên khác hơn Công ty có sẵn, có khung thời gian 
nhanh hơn để triển khai và tận dụng cơ sở người dùng hiện có và công nghệ độc quyền của họ để cung 
cấp các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng có thể coi là vượt trội so với các dịch vụ của Nền tảng 
UNION. Bất kỳ tương lai hoặc nền tảng nào của Nền tảng UNION



các đối thủ cạnh tranh hiện tại có thể giới thiệu các giải pháp khác nhau để thu hút người dùng hoặc cung cấp các giải 
pháp tương tự như Nền tảng của UNION Foundation nhưng với các tài nguyên tiếp thị hoặc thương hiệu tốt hơn. Nếu 
Công ty không thể tiếp tục thu hút người dùng vào Nền tảng UNION Foundation, hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt 
động và tình trạng tài chính của Công ty sẽ bị tổn hại.

Thành công trong tương lai của Nền tảng UNION Foundation cũng phụ thuộc đáng kể 
vào việc tiếp tục sử dụng internet làm phương tiện chính cho các hoạt động được đề 
xuất của nó. Vì bất kỳ lý do nào, việc sử dụng internet có thể không tiếp tục phát triển 
như Công ty dự đoán. Nếu người dùng bắt đầu xây dựng cộng đồng bên ngoài Nền 
tảng UNION Foundation và Công ty không đổi mới, hoạt động kinh doanh, kết quả 
hoạt động và điều kiện tài chính của Công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa, thị 
trường của Nền tảng UNION Foundation, đặc biệt là sử dụng công nghệ chuỗi khối, 
đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và những thay đổi đáng kể trong thói quen 
tùy chỉnh và sử dụng diễn ra liên tục và nhanh chóng. Công ty tiếp tục tìm hiểu rất 
nhiều về những người tham gia thị trường khi ngành phát triển. Công ty có thể không 
dự đoán thành công hoặc theo kịp những thay đổi của ngành,

Người dùng tiềm năng của Nền tảng UNION Foundation bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế địa 
phương, khu vực, quốc gia và quốc tế cũng như các sự kiện và sự cố khác ảnh hưởng đến việc sử dụng 
Nền tảng UNION Foundation.

Bản chất không thể đảo ngược của các giao dịch blockchain

Các giao dịch liên quan đến Mã thông báo đã được xác minh và do đó được ghi lại dưới dạng một khối 
trên chuỗi khối, thường không thể hoàn tác được. Ngay cả khi giao dịch bị lỗi hoặc do đánh cắp Mã thông 
báo của người dùng, giao dịch vẫn không thể hoàn nguyên. Hơn nữa, tại thời điểm này, không có cơ 
quan hoặc cơ chế nào của chính phủ, cơ quan quản lý, điều tra hoặc truy tố để đưa ra hành động hoặc 
khiếu nại liên quan đến tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số bị mất hoặc bị đánh cắp. Do đó, Công ty 
có thể không thể thay thế các Mã thông báo bị thiếu hoặc yêu cầu bồi hoàn cho bất kỳ chuyển khoản sai 
hoặc trộm cắp Mã thông báo nào.

Sửa đổi giao thức

Nhóm phát triển và quản trị viên mã nguồn cho chuỗi khối Ethereum hoặc Hợp đồng thông 
minh UNION có thể đề xuất sửa đổi các giao thức và phần mềm của mạng đó, nếu được cộng 
đồng mạng chấp nhận và cho phép, hoặc không được chấp nhận, có thể ảnh hưởng xấu đến 
việc cung cấp, bảo mật, giá trị hoặc thị phần của Token.

Nguy cơ tấn công khai thác

Cũng như các loại tiền điện tử phi tập trung khác, chuỗi khối Ethereum, được sử dụng cho các Token, dễ 
bị tấn công khai thác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi, tấn công sức 
mạnh khai thác đa số, tấn công “khai thác ích kỷ” và tấn công điều kiện chủng tộc.



Bất kỳ cuộc tấn công thành công nào cũng có rủi ro đối với Mã thông báo, dự kiến   việc thực thi và sắp xếp đúng 
trình tự của Mã thông báo cũng như dự kiến   thực hiện đúng và sắp xếp theo trình tự tính toán hợp đồng Ethereum 
nói chung. Bất chấp những nỗ lực của Công ty và Ethereum Foundation, vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công 
khai thác mới hoặc đã biết. Các cuộc tấn công khai thác, như được mô tả ở trên, cũng có thể nhắm mục tiêu vào các 
mạng chuỗi khối khác mà các Mã thông báo tương tác với và do đó, các Mã thông báo cũng có thể bị ảnh hưởng theo 
cách đó trong phạm vi được mô tả ở trên.

CÔNG BỐ CÔNG TY

Cấu trúc pháp lý của trình tạo mã thông báo

Công ty là một công ty được miễn thuế được thành lập tại Quần đảo Cayman theo Luật Công ty (Sửa 
đổi) của Quần đảo Cayman. Một công ty được miễn trừ là một công ty cơ thể có tư cách pháp nhân 
riêng biệt có khả năng thực hiện tất cả các chức năng của một thể nhân với đầy đủ năng lực bất kể 
bất kỳ câu hỏi nào về lợi ích của công ty và có quyền kế thừa vĩnh viễn. Điều lệ của một công ty được 
miễn thuế được bao gồm trong hai tài liệu, bản ghi nhớ của hiệp hội và các điều khoản của hiệp hội 
(“Bài viết”). Các Điều khoản thường quy định rằng phải có ít nhất một giám đốc của công ty 
Cayman. Nói chung, các Điều khoản sẽ chỉ rõ rằng việc quản lý một công ty Cayman là trách nhiệm 
của và được thực hiện bởi ban giám đốc của công ty đó. Nếu các Điều khoản cho phép, công ty 
Cayman có thể bồi thường cho các quan chức và giám đốc của công ty khỏi mọi trách nhiệm pháp lý 
và chi phí mà những người khám xét phải gánh chịu khi thực hiện nhiệm vụ của họ.

Bản ghi nhớ liên kết của một công ty ở Quần đảo Cayman phải ghi rõ vốn cổ phần được ủy quyền của 
công ty đó (nếu bị giới hạn bởi cổ phiếu) hoặc mức bảo lãnh (nếu bị giới hạn bởi bảo lãnh). Bản ghi nhớ 
của hiệp hội sẽ nêu rõ cách thức thành viên của công ty hoạt động và các quyền tương ứng của các thành 
viên là gì. Với tư cách là người nắm giữ Mã thông báo, bạn không phải là một bên trong bản ghi nhớ của 
hiệp hội hoặc các Điều khoản, không phải là thành viên của Công ty và không được hưởng bất kỳ quyền 
hoặc lợi ích nào đối với hoặc cổ phần của Công ty và không có quyền chỉ định hoặc loại bỏ ban giám đốc 
Công ty.

Sự phụ thuộc vào đội ngũ quản lý

Khả năng của nhóm dự án Nền tảng UNION chịu trách nhiệm duy trì vị thế cạnh tranh 
của Nền tảng Nền tảng UNION phụ thuộc phần lớn vào các dịch vụ của nhóm quản lý 
cấp cao. Việc mất hoặc giảm bớt các dịch vụ của các thành viên trong nhóm quản lý 
cấp cao đó hoặc không có khả năng thu hút, giữ lại và duy trì thêm nhân sự quản lý 
cấp cao có thể có tác động bất lợi nghiêm trọng đến Nền tảng UNION Foundation và 
giá trị của các Mã thông báo. Cạnh tranh nhân sự có chuyên môn phù hợp rất gay gắt 
do số lượng cá nhân đủ tiêu chuẩn ít, và sự cạnh tranh này có thể ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến khả năng của Công ty trong việc giữ chân ban lãnh đạo cấp cao hiện có và 
thu hút thêm nhân sự quản lý cấp cao có trình độ,



Rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc vào bên thứ ba

Ngay cả khi đã hoàn thành, Nền tảng UNION Foundation sẽ dựa toàn bộ hoặc một phần vào các bên thứ 
ba để chấp nhận và triển khai nó cũng như tiếp tục phát triển, cung cấp và hỗ trợ nó. Không có gì đảm 
bảo hoặc đảm bảo rằng các bên thứ ba đó sẽ hoàn thành công việc của họ, thực hiện đúng nghĩa vụ của 
họ hoặc đáp ứng nhu cầu của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trong số đó có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm 
trọng đến Nền tảng UNION Foundation và giá trị của Mã thông báo.

Không đủ quan tâm đến Nền tảng UNION Foundation và Mã thông báo

Có thể là Nền tảng UNION Foundation hoặc Mã thông báo sẽ không được sử dụng bởi một số lượng 
lớn cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức và sẽ có sự quan tâm hạn chế của công chúng đối với việc tạo 
và phát triển các chức năng của nó. Việc thiếu quan tâm như vậy có thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển của Nền tảng UNION Foundation và giá trị của các Mã thông báo.

UNION Foundation Rủi ro phát triển nền tảng

Sự phát triển của Nền tảng UNION Foundation và/hoặc Hợp đồng thông minh UNION có thể bị hủy 
bỏ vì một số lý do, bao gồm thiếu sự quan tâm từ công chúng, thiếu kinh phí, thiếu thành công hoặc 
triển vọng thương mại hoặc sự ra đi của nhân sự chủ chốt.

Thay đổi đối với Nền tảng UNION Foundation

Nền tảng UNION Foundation vẫn đang được phát triển và có thể trải qua những thay đổi đáng kể theo 
thời gian. Mặc dù các Bên liên kết dự định để Nền tảng UNION Foundation có các tính năng và thông số 
kỹ thuật được nêu trong sách trắng này, các thay đổi đối với các tính năng và thông số kỹ thuật đó có thể 
được thực hiện vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ lý do nào trong số đó có thể có nghĩa là Nền tảng UNION 
Foundation không đáp ứng kỳ vọng của Bên Mua.

Các dự án khác

Nền tảng UNION Foundation có thể làm phát sinh các dự án thay thế khác, được thúc đẩy bởi các 
bên liên kết hoặc không liên kết với các Bên liên kết và các dự án đó có thể không mang lại lợi ích gì 
cho Nền tảng UNION Foundation.

Tiết lộ liên quan đến xung đột lợi ích

Bất kỳ Bên liên kết nào cũng có thể tham gia vào các giao dịch với các bên liên quan và xung đột lợi ích có thể 
phát sinh, có khả năng dẫn đến việc ký kết các giao dịch theo các điều khoản không được xác định bởi các lực 
lượng thị trường.



XÁC NHẬN VÀ BẢO ĐẢM BỞI NGƯỜI MUA

SỰ NHÌN NHẬN

Bằng cách (i) truy cập hoặc chấp nhận sở hữu bất kỳ thông tin nào trong báo cáo trắng này (hoặc bất kỳ phần 
nào trong đó) hoặc (ii) chuyển khoản thanh toán (dù bằng tiền pháp định hay tiền điện tử) và đồng ý mua Mã 
thông báo, mỗi Người mua đồng ý và thừa nhận rằng:

1. Token không và không có ý định cấu thành chứng khoán ở bất kỳ khu vực tài phán nào. Sách trắng này 

không cấu thành một bản cáo bạch hoặc tài liệu chào bán dưới bất kỳ hình thức nào và không nhằm 

mục đích cấu thành một đề nghị chứng khoán hoặc chào mời đầu tư vào chứng khoán ở bất kỳ khu 

vực tài phán nào;

2. Mã thông báo không nhằm mục đích chứng khoán hoặc tài sản khác được sử dụng cho mục đích 
giao dịch đầu cơ. Công ty không vận hành trao đổi Mã thông báo và không có gì đảm bảo về giá 
trị tương lai của Mã thông báo. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ giao 
dịch nào bằng Mã thông báo trong hoặc thông qua trao đổi của bên thứ ba. Khả năng tồn tại là 
các Mã thông báo có thể không có giá trị gì;

3. whitepaper này không cấu thành hoặc tạo thành một phần của bất kỳ ý kiến   nào, bất kỳ lời khuyên mua hoặc bán 

nào, hoặc bất kỳ lời mời chào nào đối với bất kỳ đề nghị mua bất kỳ Token nào cũng như nó hoặc bất kỳ phần nào 

của nó cũng như thực tế trình bày của nó sẽ tạo thành cơ sở của hoặc được dựa vào liên quan đến bất kỳ hợp đồng 

hoặc bất kỳ quyết định đầu tư hoặc mua hàng nào;

4. không có cơ quan quản lý nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào kiểm tra hoặc phê 
duyệt thông tin được nêu trong báo cáo trắng này và việc xuất bản, phân phối hoặc phổ 
biến báo cáo trắng cho bạn không ngụ ý rằng bất kỳ luật, yêu cầu hoặc quy tắc hiện 
hành nào đã được tuân thủ;

5. bất kỳ thỏa thuận nào giữa Công ty và Người mua, và liên quan đến bất kỳ giao dịch mua bán nào, đối 

với Mã thông báo, trong trường hợp không có Tài liệu mua hàng, sẽ được điều chỉnh bởi sách trắng 

này;

6. bất kể bất kỳ phần nào khác của sách trắng này và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty sẽ 

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc tổn thất nào khác dưới 

bất kỳ hình thức nào, ngoài hợp đồng, hợp đồng hoặc hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất 

doanh thu, thu nhập hoặc lợi nhuận và mất khả năng sử dụng hoặc dữ liệu), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ 

sự chấp nhận hoặc tin cậy nào vào báo cáo trắng này hoặc bất kỳ phần nào trong đó của Người mua;

7. không có thông tin nào trong sách trắng được coi là lời khuyên về kinh doanh, pháp lý, tài chính hoặc 

thuế liên quan đến Công ty, Mã thông báo hoặc Khởi chạy mã thông báo;

8. họ nên tham khảo ý kiến   pháp lý, tài chính, thuế hoặc cố vấn chuyên nghiệp khác của riêng mình về Công ty cũng 

như các hoạt động kinh doanh và hoạt động tương ứng của Công ty, Mã thông báo và Khởi chạy Mã thông báo;



9. Công ty đó có thể thu thập thông tin từ hoạt động của Nền tảng UNION Foundation được gửi bởi máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị truy cập khác của 

Người mua. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của Người mua, thông tin thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn ở số nhận dạng, tên và loại, hệ 

điều hành, thông tin mạng di động và thông tin nhật ký web tiêu chuẩn, chẳng hạn như loại trình duyệt của Người mua và các trang mà Người mua đã 

truy cập trên trang web của Công ty. Khi Người mua sử dụng thiết bị hỗ trợ vị trí với trang web của Công ty, Công ty có thể thu thập dữ liệu vị trí địa lý 

hoặc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để xác định vị trí, chẳng hạn như dữ liệu cảm biến từ thiết bị của Người mua, chẳng hạn như có thể cung cấp 

dữ liệu về các tháp di động và wifi gần đó. điểm truy cập. Khi Người mua truy cập trang web hoặc Nền tảng UNION Foundation, Công ty hoặc các nhà 

cung cấp dịch vụ bên thứ ba hiện hành thay mặt cho Công ty có thể đặt các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là cookie trên máy tính của Người mua hoặc thiết bị 

khác. Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người mua với các bên thứ ba để hoàn thành Khởi chạy Mã thông báo, tiết lộ hoặc ngăn chặn gian lận, 

sửa lỗi kỹ thuật hoặc loại bỏ các sự cố bảo mật. Công ty sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người mua trong chừng mực cần thiết để hoàn thành Khởi chạy Mã 

thông báo và thực hiện các mục đích nêu trên. Việc xử lý thông tin cá nhân của Người mua sẽ tuân theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của 

Công ty có hiệu lực theo thời gian; Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người mua với các bên thứ ba để hoàn thành Khởi chạy Mã thông báo, tiết 

lộ hoặc ngăn chặn gian lận, sửa lỗi kỹ thuật hoặc loại bỏ các sự cố bảo mật. Công ty sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người mua trong chừng mực cần thiết 

để hoàn thành Khởi chạy Mã thông báo và thực hiện các mục đích nêu trên. Việc xử lý thông tin cá nhân của Người mua sẽ tuân theo các điều khoản 

trong chính sách bảo mật của Công ty có hiệu lực theo thời gian; Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người mua với các bên thứ ba để hoàn thành 

Khởi chạy Mã thông báo, tiết lộ hoặc ngăn chặn gian lận, sửa lỗi kỹ thuật hoặc loại bỏ các sự cố bảo mật. Công ty sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người mua 

trong chừng mực cần thiết để hoàn thành Khởi chạy Mã thông báo và thực hiện các mục đích nêu trên. Việc xử lý thông tin cá nhân của Người mua sẽ 

tuân theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của Công ty có hiệu lực theo thời gian;

10. Công ty sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người mua để tiếp thị, tiến hành và thực hiện phân 
tích kỹ thuật khi hoàn thành Khởi chạy Mã thông báo. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của 
Người mua cũng sẽ được thực hiện để: (a) thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo sách 
trắng này và theo luật hiện hành (bao gồm cả việc tuân thủ các chính sách và thủ tục 
AML và KYC của Công ty); (b) hoàn thành việc đăng ký của Bên Mua; (c) cung cấp hỗ trợ 
kỹ thuật và (d) hỗ trợ Công ty phát triển Nền tảng UNION Foundation và thực hiện các 
hoạt động được nêu trong sách trắng này;

11. nó có thể nhận được các tin nhắn điện tử thương mại và tài liệu quảng cáo từ Công ty hoặc 
các bên thứ ba theo lệnh của Công ty trên địa chỉ email và số điện thoại di động mà Bên 
mua đã cung cấp cho Công ty trong suốt quá trình sử dụng trang web hoặc Nền tảng 
UNION Foundation. Bất cứ lúc nào, Người mua sẽ có quyền rút lại sự đồng ý của mình để 
nhận các tài liệu đó bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong các tài liệu đó; 
Và

12. tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà Công ty cung cấp theo sách 
trắng này hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến việc mua lại Mã thông báo của Người mua, có 
thể được Công ty, theo quyết định riêng của mình, cung cấp cho Người mua, dưới dạng điện tử 
hình thức.

BẢO HÀNH



Bằng cách (i) truy cập hoặc chấp nhận sở hữu bất kỳ thông tin nào trong báo cáo trắng này (hoặc bất kỳ 
phần nào trong đó) hoặc (ii) chuyển khoản thanh toán (dù bằng tiền pháp định hay tiền điện tử) và đồng ý 
mua Token, mỗi Người mua đại diện và bảo đảm với Công ty như sau:

1. rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận trách nhiệm duy nhất đối với các rủi ro được tiết lộ và không 
được tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm và các tiết lộ khác vốn có khi tham gia Khởi chạy Mã 
thông báo và mua Mã thông báo như được nêu trong sách trắng này;

2. rằng họ không phải là công dân hoặc cư dân của bất kỳ khu vực tài phán hoặc lãnh thổ nào 
mà việc bán hoặc phân phối Mã thông báo sẽ là bất hợp pháp (mỗi “lãnh thổ bị cấm”) và 
không mua Token thay mặt cho, dù trực tiếp hay gián tiếp, công dân của bất kỳ Lãnh thổ bị 
cấm nào;

3. rằng họ có quyền tham gia, thực hiện bất kỳ quyền nào cũng như thực hiện và tuân thủ 
nghĩa vụ của họ theo sách trắng này và việc họ tham gia, thực hiện các quyền và/hoặc 
thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của họ theo sách trắng này, bao gồm cả việc truy cập, 
phân phối hoặc phổ biến sách trắng này, không bị cấm hoặc hạn chế bởi các luật, quy 
định hoặc quy tắc hiện hành trong khu vực tài phán hoặc quốc gia cư trú của Người 
mua và khi áp dụng bất kỳ hạn chế nào liên quan đến điều nói trên, Người mua:

Một. chấp nhận trách nhiệm pháp lý duy nhất đối với việc không tuân thủ các luật, quy định và quy tắc hiện 

hành như vậy trong khu vực tài phán hoặc quốc gia cư trú của Người mua; Và

b. đã quan sát và tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc hiện hành như vậy trong 
khu vực tài phán hoặc quốc gia cư trú của Người mua bằng chi phí của chính Người 
mua;

4. rằng tất cả các hành động, điều kiện và những điều cần thiết phải được thực hiện, hoàn thành và thực hiện:

Một. để cho phép Người mua tham gia hợp pháp, thực hiện các quyền của họ cũng như thực hiện 

và tuân thủ các nghĩa vụ của họ được quy định trong sách trắng này và để đảm bảo rằng các 

nghĩa vụ đó có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực thi hành; Và

b. đối với việc phát hành Mã thông báo theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong sách trắng này, đã 

được thực hiện, hoàn thành và thực hiện;

5. rằng tất cả các nghĩa vụ của Người mua theo sách trắng này là hợp lệ, ràng buộc và có hiệu 
lực thi hành đối với Người mua đó theo các điều khoản của họ;

6. rằng Bên mua có hiểu biết đầy đủ về hoạt động, chức năng, cách sử dụng, lưu trữ, cơ chế 
truyền tải và các đặc điểm vật chất khác của tiền điện tử, hệ thống dựa trên chuỗi khối, 
ví tiền điện tử hoặc các cơ chế lưu trữ tiền xu/mã thông báo có liên quan khác, công 
nghệ chuỗi khối và công nghệ hợp đồng thông minh;

7. rằng Người mua không trao đổi tiền điện tử lấy Token cho mục đích đầu cơ đầu cơ 
hoặc cho mục đích trao đổi một dạng tiền ảo này lấy một dạng tiền ảo khác, với mục 
đích hiện tại là phân phối Token cho người khác, theo một loạt các bước được phối 
hợp dự định để hoàn thành một giao dịch duy nhất; Và



8. rằng tất cả các tuyên bố và bảo đảm ở trên là đúng, đầy đủ, chính xác và không 
gây hiểu lầm kể từ thời điểm Người mua đăng ký trước (nếu có) và mua Mã 
thông báo theo Khởi chạy Mã thông báo.



THÔNG BÁO KHÁC

AML VÀ KYC

Các biện pháp nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ yêu cầu Người mua xác minh 
danh tính của họ và/hoặc nguồn tiền cho Công ty. Quy trình này có thể áp dụng cho tất cả hoặc 
bất kỳ (i) giao dịch mua Token ban đầu, (ii) việc sử dụng Nền tảng UNION Foundation, (iii) 
chuyển Token, (iv) nhận bất kỳ Token nào thông qua UNION Nền tảng nền tảng hoặc Hợp đồng 
thông minh UNION hoặc (v) khi Công ty cho là cần thiết hoặc mong muốn liên quan đến các 
chính sách và thủ tục AML và KYC của mình.

Ví dụ, một cá nhân có thể được yêu cầu xuất trình hộ chiếu gốc hoặc chứng minh nhân dân hoặc bản sao 
có xác nhận hợp lệ của cơ quan công quyền như công chứng viên, cảnh sát hoặc đại sứ tại quốc gia cư 
trú của anh ta, cùng với hai tài liệu gốc chứng minh anh ta địa chỉ, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích hoặc 
bảng sao kê ngân hàng hoặc các bản sao được chứng thực hợp lệ. Trong trường hợp người nộp đơn là 
công ty, điều này có thể yêu cầu xuất trình bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận thành lập (và mọi 
thay đổi về tên) và Bản ghi nhớ và các Điều khoản của Hiệp hội (hoặc tương đương), và tên cũng như địa 
chỉ cư trú và kinh doanh của tất cả giám đốc và chủ sở hữu hưởng lợi.

Các chi tiết được cung cấp ở trên chỉ là ví dụ và Công ty sẽ yêu cầu thông tin và tài liệu 
đó mà Công ty cho là cần thiết để xác minh danh tính và nguồn tiền của Người mua 
tiềm năng.

Mỗi Bên mua thừa nhận rằng Công ty sẽ không bị tổn hại trước bất kỳ tổn thất nào 
phát sinh do không cung cấp thông tin và tài liệu như đã được Công ty yêu cầu.

Mỗi Bên mua thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc họ không tuân thủ các yêu cầu của 
Công ty liên quan đến các biện pháp nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, có 
thể dẫn đến hành động chống lại Bên mua đối với các Token bao gồm, nhưng không 
giới hạn , đình chỉ hoặc rút tài khoản của Người mua trên Nền tảng UNION Foundation 
hoặc Mã thông báo do họ nắm giữ.

Nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế

Người mua thừa nhận rằng Công ty có thể phải tuân theo một số nghĩa vụ nhất định (“Nghĩa vụ 
trao đổi thông tin thuế”) để thu thập và tiết lộ cho các cơ quan có thẩm quyền thông tin liên quan 
đến người mua Token theo: (i) các điều khoản của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước 
ngoài của Hoa Kỳ được ban hành theo Đạo luật khuyến khích tuyển dụng để khôi phục việc làm của 
Hoa Kỳ và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy định nào liên quan ( “FATCA”); (ii) bất kỳ luật, quy định hoặc 
hướng dẫn nào khác được ban hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào tìm cách thực hiện các chế độ 
báo cáo thuế, trao đổi thông tin thuế, báo cáo và/hoặc khấu trừ thuế tương tự (bao gồm Tiêu chuẩn 
báo cáo chung của OECD về tự động trao đổi thông tin tài khoản tài chính ); (iii) bất kỳ Ứng dụng 
liên chính phủ nào giữa Quần đảo Cayman (hoặc bất kỳ Quần đảo Cayman nào



cơ quan chính phủ) và Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác (bao gồm bất kỳ cơ quan chính phủ 
nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác), được ký kết, để tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi, bổ sung 
hoặc thực hiện luật, quy định hoặc hướng dẫn được mô tả trong (i) và ( ii), bao gồm Đơn đăng ký Cơ quan 
có thẩm quyền đa phương của OECD; và (iv) bất kỳ luật, quy định hoặc hướng dẫn nào ở Quần đảo 
Cayman có hiệu lực đối với những điều đã nói ở trên.

Bên mua đồng ý thực hiện đúng và cung cấp kịp thời cho Công ty mọi tài liệu hoặc thông 
tin khác mà Công ty hoặc đại lý của Công ty có thể yêu cầu bằng văn bản theo thời gian liên 
quan đến Nghĩa vụ thông tin thuế. Bên mua từ bỏ bất kỳ điều khoản nào theo luật và quy 
định của bất kỳ khu vực tài phán nào mà nếu không có sự từ bỏ sẽ ngăn cản hoặc ngăn 
cản việc Công ty tuân thủ luật hiện hành như được mô tả trong đoạn này, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc ngăn cản (i) Bên mua cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu được 
yêu cầu nào, hoặc (ii) việc Công ty và các đại lý của Công ty tiết lộ thông tin hoặc tài liệu 
được cung cấp cho các cơ quan quản lý hiện hành.

Không giới hạn, Bên mua đồng ý cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác liên quan 
đến Bên mua và chủ sở hữu hưởng lợi của Bên mua do Công ty hoặc đại lý của Công ty yêu 
cầu liên quan đến Nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế. Nếu Bên mua cung cấp thông tin và/
hoặc tài liệu gây hiểu nhầm, hoặc Bên mua không cung cấp cho Công ty hoặc các đại lý 
hoặc người được ủy quyền của Công ty thông tin và tài liệu đã được yêu cầu, (dù hành 
động hay không hành động đó có dẫn đến việc không tuân thủ hay không) bởi Công ty, 
hoặc rủi ro Công ty hoặc chủ sở hữu Mã thông báo của Công ty phải chịu thuế khấu trừ 
hoặc các hình phạt khác), Công ty có quyền:

● thực hiện bất kỳ hành động nào và/hoặc theo đuổi tất cả các biện pháp khắc phục theo ý của Công ty, bao gồm, 

nhưng không giới hạn, bắt buộc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần việc mua Token của Người mua; Và

● giữ lại bất kỳ khoản thu hồi nào đối với các Token được hoàn nguyên như vậy, mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí 

tổn hoặc thuế phát sinh (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ hành động hoặc không hành động đó.

Hơn nữa, Người mua sẽ không có khiếu nại đối với Công ty, hoặc bất kỳ đại lý hoặc người được ủy quyền nào 
của Công ty, đối với bất kỳ hình thức thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào do các hành động hoặc biện pháp 
khắc phục được thực hiện bởi hoặc nhân danh Công ty để tuân thủ các Nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế.


