
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROCAS DE CRIPTOMOEDA 

DISRUPÇÃO 
 
 

Acelerando as retiradas, permitindo taxas individuais de fi náveis 

e uma carteira de algoritmo inteligente. 

 
Um gateway de pagamento para apoiar a aceitação de 

pagamentos por varejistas em moedas criptografadas e a conexão 

de carteiras de algoritmo inteligente de indivíduos para otimizar 

o poder de compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White Paper V2.1 



Table of Contents 

XCOYNZ White Paper V2.1 2 

 

 

 

Abstract 3 

Introductions 4 

Introducing XCOYNZ 

Introducing the Team 

Introducing the Advisors 

Market Gap 7 

Cryptocurrency Exchanges 

Cryptocurrency Wallets 
The Commercial World - Restrictions 

How Our Platform Works 16 

General 

Exchange 

Payment Gateway 

Tokenomics 19 

XCOYNZ Tokens 

Uso do Token Finalidade e 

Apelação do Token 

Propriedades do Token 

Nossa solução - O XCOYNZ 9 

Plataforma 

XCOYNZ Troca 

XCOYNZ Smart Algorithm Wallet (SAW) 

Gateway de pagamento XCOYNZ 

XCOYNZ Cartões inteligentes 

Descrição do produto - O XCOYNZ 11 

Plataforma 

XCOYNZ Troca Fiat 

para Crypto Crypto 

para Crypto Crypto 

para Fiat Pedidos 

Futuros 

Moedas Adicionais 

XCOYNZ Smart Algorithm 13 

Wallet (SAW) 

Crypto Definida 

pelo Usuário 

Seleção Inteligente 

XCOYNZ Gateway de pagamento 14 

XCOYNZ Cartões inteligentes 15 

Cartão inteligente 

Cartão Prepay Inteligente 

Comercialização Token 20 

Visão geral da venda de distribuição de token  

Venda do Token Principal de Investimento de  

Semente da Pre-ICO Fases de venda de tokens  

Alocação de pós-venda Distribuição de fundos 

Períodos de aquisição 22 

Período de aquisição do 

token da equipe Período de 

aquisição do token da 

assessores 

Roteiros 23 

Mapa de venda de fichas 

XCOYNZ Roteiro da 

Plataforma XCOYNZ 

O Futuro 25 

FAQ’s 27 

Geral O negócio ICO  

Produto 

Glossário de termos 30 

Info Legais e Isenção de Responsabilidade
 31 



XCOYNZ White Paper V2.1 3 

Abstract 

 

 

 

Neste momento, o volume diário de criptomoeda, o uso e a adoção de negócios 

continuam aumentando, mesmo que o mercado e as legislações e processos 

relacionados estejam engatinhando. 

 
Nossa missão é ajudar os inovadores e os primeiros a adotar, que ajudaram a trazê-

lo até aqui, e em segundo lugar, permitir que a maioria esperada entre nesse espaço 

excitante para essa inevitável mudança de massa crítica com um simples de usar, 

rápido e eficiente ecossistema de pagamento e negociação. Aqueles que têm uma 

compreensão íntima dos conceitos de criptomoeda e Blockchain podem se relacionar 

com exemplos na história de infâncias incertas que, apesar da resistência inicial, 

mudaram nosso mundo. Temos a visão e a convicção de não apenas estarmos 

envolvidos com os maiores cambistas da história, mas também de nos tornarmos um 

catalisador ativo para essa mudança. 

 
Nosso modelo de negócios está bem posicionado para passar facilmente para a área 

de alta frequência, criptografia, criptografia, criptografia e, mais importante, 

criptografia para transações, incontestado e com barreiras mínimas, já que os 
serviços e tecnologias atualmente disponíveis são pesados e onerosos. Embora as 

trocas sejam abundantes, uma supervisão óbvia é a incapacidade de resolver isso 

para o mercado de massa e, portanto, aproveitar as oportunidades de capitalização. 
Os trilhões em dinheiro esperando para contribuir para o mundo da criptomoeda 

significam, para um movimento sem esforço, que este setor precisa de atenção mais 

cedo do que tarde. 



Introductions 

 

 

 

Apresentando XCOYNZ 

 

Onde a pessoa comum se esforça para usar as tecnologias confiáveis e seguras que 

estão no centro do ambiente de criptomoeda, a XCOYNZ fornece uma plataforma 

com diferenças inovadoras projetadas para remover a complexidade, os altos custos 

e atrasos indevidos, que acabam sendo barreiras. para entrada para as massas de 

espera. 

 
Como característica de destaque, o XCOYNZ permite que o Indivíduo defina sua 
própria taxa e troque a criptografia diretamente para suas contas bancárias de 

maneira muito mais rápida. Na XCOYNZ acreditamos em capacitar o Indivíduo e, 

consequentemente, decidimos que a taxa de transferência de cada transação em 
nossa bolsa pode ser escolhida pelo Indivíduo, com a beleza de ser que ela pode 

realmente ser definida como zero (detalhada na Descrição do Produto ). 
Atualmente, as trocas são infames por impor taxas de transferência significativas, 

bem como levar muito tempo para repassar seu dinheiro de suas carteiras de 

criptografia para suas contas bancárias. XCOYNZ visa fazer uma mudança 
fundamental na maneira como isso é feito no futuro. 

 
 
 

Visão geral da plataforma XCOYNZ 
 

Outra inovação interessante é o conceito de “Smart Algorithm Wallet (SAW)”. 
A maioria das pessoas tem múltiplas criptomoedas em várias carteiras e, com 

base em suas carteiras, o XCOYNZ incorporará algoritmos de aprendizado de 

máquina, como sugerir a melhor combinação possível de criptografia para a 
transação, garantindo taxas de câmbio e rede mais baixas. Juntamente com 

um Payment Gateway para assinaturas de varejistas que permitem pagamentos 

usando a moeda de escolha para o consumidor, a plataforma XCOYNZ lidera a 
incorporação desses elementos exclusivos para facilitar a mudança do mercado 

de massa que está em formação e é tão inevitável. 

 
Em poucas palavras, o que o XCOYNZ oferece é a capacidade dos não 

participantes entrarem rápida e facilmente no mundo da criptomoeda, se 

familiarizarem com os movimentos regulares entre ativos de criptografia e 
conectar sua criptografia pessoal a um mundo em que pagamentos e execuções 

de transferências não são mais difíceis ou processos longos. Em essência, 

tornar o manuseio da riqueza criptografada tão simples quanto o dia a dia dos 
bancos agora se tornou. 
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Apresentando a equipe 
 

Aasam Alim 

Fundador 

Gerente experiente com um histórico 

de sucesso de mais de 27 anos. Uma 

combinação de experiência, paciência 

e tenacidade com uma mentalidade 

analítica para todos os desafios 
enfrentados para fornecer as soluções 

sustentáveis e econômicas necessárias 

para todas as empresas e instituições 

modernas. 

https://www.linkedin.com/in/aasam/ 

 

Tushar Gaikwad 

Engenharia 

Consultor e Arquiteto de Big Data com 

uma grande consultoria multinacional 

que trabalha para uma instituição 

financeira global. 12 anos de 

experiência combinada no campo de 
Telecomunicação e Finanças, usando 

várias ferramentas e tecnologias, 

trazem uma valiosa capacidade para 

encontrar soluções para problemas de 
negócios do mundo real. 

https://www.linkedin.com/in/ 

tushar-gaikwad/ 

 

John Gurudas 

Operações de negócio 

29 anos de experiência em operações 

corporativas e de pequenas / médias 

empresas, com foco em gerenciar o 

desenvolvimento de visões de 

negócios desde o início até a 
realização estratégica, com um olhar 

aguçado em permanecer alinhado com 

o cenário em constante mudança das 

tecnologias inovadoras de hoje. 

https://www.linkedin.com/in/ 
johngurudas 

Savio Henriques 

Operações Técnicas 

Mais de 13 anos de experiência em 

Business Intelligence principalmente 

no setor de telecomunicações. 

Fornecendo versatilidade em 

liderança operacional e técnica para 
equipes de relatórios e análises em 

todo o UK e Ireland. 

https://www.linkedin.com/in/ 

saviohenriques/

Ritesh Ranjan 

Desenvolvimento de 
produtos 

Liderei Analista e Desenvolvedor de 

Inteligência de Negócios com 15 anos 

de experiência em consultoria e 

organizações de usuários finais. A 

exposição a ambientes multinacionais 
baseados em tecnologia permite o 

papel atual no gerenciamento de 

equipes de desenvolvimento 

simultaneamente no UK e no exterior. 

https://www.linkedin.com/in/ 
riteshranjan13/ 

Azeem Sultan 

Infraestrutura e 

Arquitetura 

Gerente de infraestrutura e segurança 

altamente experiente, com mais de 8 
anos de experiência no setor 

financeiro, trabalhando com o 

Barclays do UK, o Barclays 

International, o Barclays Group e o 

Lloyd’s Banking Group. 

https://www.linkedin.com/in/ 

azeemsultan/ 

https://www.linkedin.com/in/aasam/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
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Apresentando os conselheiros 
 
 
 

Richard 

Stebbings 

Desenvolvim

ento 

Blockchain 

Andrijano 

Vujasin 

Especialista 

Blockchain e 

Criptotrader 

Experiente 

Wyatt 

Meldrum 

Assessor Sênior de 

Marketing 

Joshua 

Clow 

Marketing 

Maya 

Johnny 

Estrategista 

de Mídias 
Sociais 

Maria 

St. Berova 

Comunicações 

 
 
 

 

Edem 

Vormamah 

Desenvolvim
ento web 

 

Stephen 

Ihme 

Interface do 
usuário, 

fundador - 

Paciillum 
Limited 

 

Harendra 

Patel 

Investidor-chave 
do Influencer

 

David 

Bigglestone 

Embaixador da 
Comunidade 

Mohammud 

Jaufarally 

Contabilidade 
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Market Gap 

 

 

 

Trocas de Criptomoedas 
 

A maioria das trocas de criptomoedas foi desenvolvida com um viés em favor da 

troca de criptografia por criptografia, com um número limitado focando em 

criptografia e um número ainda menor permitindo que a criptografia voltasse para 

a criptografia. 

 

 

Esses são os problemas que as pessoas enfrentam quando investem em 
criptomoeda e tentam trazer seus ativos de criptografia de volta para suas 

contas bancárias como se estivessem: 

 
Um número limitado de intercâmbios fornece para os 3 cenários, ou seja, para 

criptografar, criptografar a criptografia e criptografar a todos dentro de uma 

troca. Estes, no entanto, têm duas questões principais: altas taxas e pares 
limitados de criptografia / fiat. 

 
As trocas cobram entre 0.5% e 4% para cada transação. 

 
A transferência de ativos de criptografia de volta para as contas bancárias do 
indivíduo, uma vez que isso é complicado, requer movimentação em vários 

serviços diferentes, incorrendo em altas taxas de câmbio e levando até seis 

dias. 

 
Indivíduos não têm incentivo para usar uma troca sobre outra - além do fato 

de que o ativo criptográfico de interesse para eles está nessa troca. Não há um 

esquema de fidelidade que uma bolsa ofereça para manter os negócios do 
indivíduo. 

 
Nenhuma troca permite uma maneira fácil de as pessoas transferirem suas 
carteiras de criptografia para a conta bancária de outra pessoa. 

 

 
Ao permitir que todas as três direções de transações, os usuários da plataforma 
XCOYNZ obtenham uma liquidez de ativos muito melhor. Os fatores acima, ausentes 

dos serviços disponíveis hoje, constituem uma barreira significativa à entrada de 

muitas pessoas que desejam entrar no mundo da criptomoeda. O XCOYNZ visa 
colmatar esta lacuna com uma plataforma arrojada e inovadora. 
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Market Gap 

 

 

 

Criptomoeda Carteiras 
 

No mundo da criptomoeda, as carteiras existem e geralmente permitem um ativo 

de cripto por carteira individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mundo comercial - Restrições 
 

Os donos de empresas eram relativamente lentos na adoção de métodos de 

pagamento alternativos, como cheques, cartões de débito e crédito, juntamente 

com as notas e moedas tradicionais, e levou décadas para a transformação. Estes 

são agora os métodos de pagamento estabelecidos, mas por quanto tempo? 

 
No mundo comercial de hoje que é amplamente baseado na Internet, as taxas 

extraordinariamente altas enfrentadas pelas empresas de provedores e gateways de 

pagamento centralizados geralmente são passadas diretamente para o consumidor 

e, quando isso não pode acontecer, a empresa se retira de fornecer seu serviço. 

Além disso, os pagamentos físicos logo se tornarão extintos e os métodos de 

pagamento mais novos naturalmente substituirão os tradicionais, com as 

criptomoedas sendo a precursora. A lacuna do mercado nesta área e os ganhos 

potenciais em se tornar um facilitador é muito claro - e pretendemos colmatar esta 

lacuna com o Gateway de Pagamento XCOYNZ 

 

The following problems are associated with the above scenario: 

 
Making a payment that requires combining some of your crypto assets, can be 

tedious as you may be required to use several wallets incurring several charges 

before your payment can be completed. 

 
Currently, there is no way for those with a diverse crypto portfolio to work out the 

best use of combined assets in making a payment for a product or service. It is 
almost a non-option, except for those with the time, patience and tools to go 

through this process manually. 

bhandaris
Stamp
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

XCOYNZ Troca 
 

  

Nossa solução abordará o problema de trocar para Crypto, Crypto to Crypto e 

Crypto, todos sob o mesmo teto, ou seja, o XCOYNZ Troca. O XCOYNZ Troca 

também abordará altas taxas, permitindo que o indivíduo defina a taxa que 

gostaria de pagar por sua transação. Ele também acelerará a transferência de 

ativos da Crypto de volta para a conta bancária do indivíduo mais rapidamente 

do que os métodos existentes, usando nossa tecnologia personalizada 

conhecida como X-Swift com base em um troca Blockchain privado, com o 

objetivo final de ser quase instantâneo. 

 

O XCOYNZ Troca permite que os indivíduos definam sua própria taxa ao trocar 

seus ativos de criptografia. Isto será baseado em um subsídio anual recorrente 

a partir do primeiro registro, com bônus de fidelidade adicionais sendo 

concedidos com base no volume periódico de atividade de troca. Este é um 

incentivo inovador no mundo da criptografia e vai perturbar a forma como os 

negócios são feitos para as trocas de criptomoedas no futuro. Os usuários do 

XCOYNZ Troca também terão a capacidade de transferir da carteira individual 

de alguém, ou até mesmo do XCOYNZ SAW - para a conta bancária de outra 

pessoa como tal. 
 

 

XCOYNZ Smart Algorithm Wallet (SAW) 
 

O XCOYNZ SAW consolidará todos os seus ativos Crypto em uma única carteira, 

para que você possa usá-los para processar seus pagamentos mais rapidamente 

e incorrer apenas em uma única taxa que é novamente definida e controlada 

por você. Ele também usará algoritmos inteligentes para determinar a melhor 

combinação de ativos a ser usada para processar seu pagamento, minimizando 

custos ou maximizando lucros. Você pode optar pelos recursos de criptografia 

sugeridos pelo SAW ou fazer sua própria escolha quanto a quais ativos de 

criptografia você gostaria de usar. Ele também irá prever qual Crypto para 

HODL ou vender. 
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

Gateway de pagamento XCOYNZ 
 

O Gateway de Pagamento XCOYNZ é o principal conector que usa ativos 

criptográficos para reunir o vendedor e o comprador no imenso mercado 

que é a Internet. Com as assinaturas, ele permite que os varejistas 

abram seus negócios aceitando pagamentos de bens e serviços por meio 

de criptomoedas. Esse benefício incomensurável para o varejista em 

expor seus produtos e serviços a um público mais amplo anda de mãos 

dadas com o do consumidor, que agora consegue fazer uso de uma parte 

de sua riqueza que antes não era capaz de vincular diretamente ao 

mundo do varejo. 

 
Com o Gateway de Pagamento XCOYNZ, tanto as empresas físicas quanto 

as varejistas de comércio eletrônico podem aceitar moedas 

criptografadas como pagamento de bens e serviços - e receber 

pagamentos em dia com tarifas competitivas ou melhores do que os 

métodos tradicionais de pagamento. 
 

 

XCOYNZ Cartões inteligentes 
 

Os cartões inteligentes XCOYNZ permitem ao indivíduo uma forma de 

adquirir produtos e serviços de um varejista usando seus cartões 

inteligentes. O Indivíduo também poderá retirar-se dos cartões 

inteligentes, além de ter acesso instantâneo a seus fundos de 

criptografia. 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

XCOYNZ Troca 
 

Além das características normais de qualquer troca de criptomoeda, o XCOYNZ 

Troca permite que o indivíduo defina sua própria taxa. O indivíduo também pode 

ganhar bônus de fidelidade, com base nos valores das transações. 

 

O XCOYNZ Troca permitirá o seguinte: 

 

Fiat para Crypto 

Indivíduos terão a capacidade de comprar cripto do XCOYNZ Troca usando sua moeda Fiat. Isso 
estará disponível para contas de débito e transferências bancárias internacionais validadas (ou 
seja, SEPA). 

 

Crypto para Crypto 

Os indivíduos podem trocar a cripto listada do XCOYNZ Troca, usando seus ativos de cripto que 

residem em suas carteiras individuais no XCOYNZ Troca. 

 

Crypto para Fiat 

O XCOYNZ Troca permitirá os seguintes tipos de retiradas:  

Um indivíduo pode retirar a cripto de suas carteiras individuais para sua conta 

bancária. 

Usando os algoritmos SAW, um indivíduo pode retirar a criptografia de seu SAW para sua conta 
bancária, com a opção de escolher a criptografia e a proporção que gostaria de retirar. 

 
Um indivíduo pode retirar o fiat para qualquer outra conta de terceiros de suas carteiras 
individuais, junto com o agendamento da frequência de pagamento. 

 
Um Indivíduo pode retirar o financiamento para qualquer outra conta de terceiros do seu SAW, 
juntamente com o agendamento da frequência de pagamento (por exemplo, aluguel mensal para 
um locador). 

 
Qualquer transação envolvendo depósitos bancários, o indivíduo tem a opção de se beneficiar da X-
Swift para pagamentos mais rápidos. 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

Pedidos Futuros 

Pedidos futuros podem ser feitos no XCOYNZ Troca, onde os limites de preço podem ser definidos, 
juntamente com a duração do pedido futuro. 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

Moedas Adicionais 

A moeda inicial que será implementada no XCOYNZ Troca será a Libra Esterlina Britânica (GBP). O dólar 

americano (USD) e o euro (EUR) seguirão em fases posteriores de desenvolvimento. 

 
Moedas adicionais serão adicionadas ao XCOYNZ Troca. Isso estará disponível para cripto de compra 

e extração de cripto para a conta bancária do indivíduo. 

 
 



XCOYNZ Smart Algorithm 

 

 

Wallet (SAW) 
 

 

Os indivíduos receberão um XCOYNZ SAW gratuito. Esta é uma carteira exclusiva 

que integra todos os endereços de ativos de criptografia do indivíduo em um único 

endereço XCOYNZ. Somente a criptografia listada e suportada no XCOYNZ Exchange 

pode ser selecionada para ser incluída no SAW. 
 
 

As seguintes opções estarão disponíveis para os detentores de SAW: 

 
Cripto Definida pelo Usuário 

 
Cada indivíduo pode definir sua própria criptografia padrão e o número 
máximo de criptos. Isso será então usado contra qualquer transação usada 

para pagamentos. 

 
Seleção Inteligente 

 
O SAW incluirá um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina que 
fornecerão ao indivíduo as seguintes opções: 

 
Taxas de rede reduzidas 

Com base nos ativos de criptografia no SAW, o Algoritmo Inteligente fornecerá 

sugestões sobre a combinação mais econômica de criptografia a ser usada para 
garantir que as taxas de rede mais baixas sejam atingidas. 

 
Uso mais lucrativo da cripto 

Com base nos ativos de cripto no seu SAW, o Smart Algorithm calculará os 
ativos de cripto mais lucrativos a serem usados para garantir que você não 

gaste seus ativos de cripto que têm uma perda contra eles. 

 
HODL Previsões 

Com base nas tendências de cripto atuais e históricas associadas a algoritmos 
que indicarão o desempenho, o Algoritmo Inteligente fornecerá sugestões 

sobre qual cripto deve ser mantida para longo prazo, a médio prazo e aquelas 

que devem ser consideradas para venda imediata. 
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XCOYNZ Payment Gateway 

 

 

 
O Gateway de Pagamento XCOYNZ estará disponível para todos os varejistas on-line. 

O link da API XCOYNZ residirá no site dos varejistas (como o PayPal) e, assim que o 

consumidor selecionar, vinculará ao Gateway de pagamento XCOYNZ. Isso solicitará 

os detalhes de login do SAW do indivíduo e usará os padrões personalizados do 

indivíduo que foram definidos (mas permitindo que alterações no padrão sejam 

efetuados em seguida) e, em seguida, um pagamento enviado ao varejista como 

selecionado ou criptografado aos varejistas. conta ou endereço da carteira. 

 
Para que empresas iniciantes e especialistas em assuntos de todos os portes tirem 

proveito do aumento de audiência que as opções de pagamento por criptomoeda 

fornecerão, a XCOYNZ optou por criar plugins para plataformas de e-commerce 
padrão da indústria como Shopify e WooCommerce. Estando prontamente disponível 

e livre para uso, isso reduzirá ainda mais a barreira à entrada e ajudará a apoiar o 

crescimento e a adoção generalizada de pagamentos criptográficos entre empresas 
globalmente. 

 
Um varejista ou um indivíduo pode agendar um pagamento regular no Gateway de 
Pagamento XCOYNZ. Um indivíduo pode definir a criptografia padrão a ser usada 

para pagamentos regulares do SAW. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Indivíduo paga 

em 

criptomoeda 

 
Varejista recebe 

dinheiro em fiat 

 

 

Varejista 
 

 

Indivíduo recebe 

reembolso em 

criptomoeda 

Gatewa

y de 

pagam

ento 

SAW Reembolso De 

varejista 

 
 
 
 

 
XCOYNZ 

Platform 
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XCOYNZ Smart Cards 

 

 

 
 
 

 

Cartão inteligente 
 

As características do cartão inteligente são as mesmas do cartão de débito, 

que podem ser usadas para pagar produtos e serviços, bem como retirar 

dinheiro. A criptomoeda equivalente será deduzida do SAW do indivíduo em 

tempo real. 
 
 
 

Cartão Prepay Inteligente 
 

Um indivíduo pode comprar o cartão Smart Prepay que terá uma quantia pré-

carregada de fiat. O equivalente criptográfico será deduzido do SAW do 

indivíduo no momento do carregamento do cartão Smart Prepay. Este cartão 

pode ser usado como um Mastercard / Debit Card normal, mas também pode 

ser oferecido a pessoas nomeadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



How Our Platform Works 

 

 

Geral 

Indivíduos que desejam usar a Plataforma XCOYNZ precisam apenas se registrar uma 

vez e terão acesso a todos os componentes da plataforma. O registro da conta 

envolverá o fornecimento de identidade padrão e detalhes pessoais juntamente com 

a autenticação de dois fatores (2FA). A verificação do pagamento bancário é 

necessária para transações que envolvam. Um grau escalonado de verificação estará 

em vigor para desbloquear vários estágios dos benefícios da plataforma. 

O XCOYNZ Troca e o Gateway de pagamento XCOYNZ  são suportados pelo SAW. O 
SAW é uma carteira inteligente consolidada projetada para ajudar o indivíduo a 

tomar decisões informadas com relação a, por exemplo, taxas de rede mais baixas, 
seleção da maioria das previsões de criptografia e HODL, usando algoritmos 

inteligentes XCOYNZ incluindo Machine Learning e Artificial Intelligence. O SAW 

permite que um indivíduo integre múltiplas carteiras criptográficas únicas em uma 
para habilitar os recursos acima. 

 

 
Descrições de transação 

 

Transação Padrão 

Taxa de troca de taxa de mercado combinada 

Nenhum acesso para definir sua própria taxa (SYOF) ou SAW 

 

Transação XCOYNZ 

Requisito mínimo de retenção de token XCNZ*  

Capacidade de SYOF usando o Token XCNZ 

Taxa de câmbio expirada SYOF 

 
a. Taxa de câmbio inferior à taxa de mercado usando o XCNZ 

Token Access para recursos do SAW 

 

a. Ajuda a reduzir as taxas de rede  (Algorithm) 

b. Ajuda a prever os recursos de crypto HODL (Algorithm) 

c. Ajuda a prever a Crypto de resultados (Algorithm) 

Transferências X-Swift são desbloqueadas usando o Token XCNZ 

 

 
* Requisitos mínimos de detenção 

Para um indivíduo ter acesso aos recursos SAW e SYOF, um número mínimo de tokens 

XCNZ equivalente ao valor de mercado de $MIN deve ser mantido em sua conta 

XCOYNZ. 
$MIN é revisado periodicamente e pode mudar. 

O número de tokens XCNZ flutua com o preço diário de USD e XCNZ. 
 
 
 
 
 
 

XCOYNZ White Paper V2.1 16 



How Our Platform Works 

XCOYNZ White Paper V2.1 17 

 

 

Troca 
 
Os cenários a seguir utilizam o token XCNZ de várias maneiras, conforme descrito 

anteriormente em XCOYNZ Transaction. 

Fiat para Crypto 

O indivíduo efetua login na plataforma XCOYNZ com 2FA e seleciona o par de fiat para cripto . O 

Indivíduo então avança a transação escolhendo um Cartão de Débito ou SEPA. A criptografia é então 
depositada na carteira de ativos XCOYNZ Crypto do indivíduo com a capacidade de definir sua própria 
taxa de câmbio pronta para ser integrada ao XCOYNZ SAW. 

 

Crypto para Crypto 

O indivíduo efetua login na plataforma XCOYNZ com o 2FA e seleciona o par crypto para crypto 

necessário. O Indivíduo pode selecionar sua carteira de ativos XCOYNZ Crypto para concluir o 
comércio ou o ativo de criptografia a ser adquirido usando o XCOYNZ SAW, aproveitando os benefícios 
dos recursos do SAW, bem como a capacidade de definir sua própria taxa de câmbio. 

 

Crypto para Fiat 

O indivíduo efetua login na plataforma XCOYNZ com 2FA e seleciona o par de para criptografia 
necessário. O indivíduo pode selecionar sua carteira de ativos XCOYNZ Crypto ou seu XCOYNZ SAW. 

 
O direito de efetuar login na plataforma XCOYNZ com 2FA e selecionar o par de criptografia 
necessário. O jogo pode ter sua carteira de ativos XCOYNZ Crypto ou seu XCOYNZ SAW. 

Se o SAW for escolhido, os benefícios dos vários algoritmos permitem que o indivíduo maximize ainda 
mais os lucros, que podem ser transferidos para débito / SEPA, mais rápido e com a capacidade de 
definir sua própria taxa de câmbio. Depósitos bancários mais rápidos e opcionais podem ser 

desbloqueados quando o X-Swift é selecionado. 



How Our Platform Works 

XCOYNZ White Paper V2.1 18 

 

 

 

Gateway de pagamento 
 

Os varejistas participantes podem se registrar na plataforma XCOYNZ para ativar o 

gateway de pagamento como uma opção de pagamento em seu site. Isso permite 

que os varejistas e os indivíduos tragam ativos criptográficos para o espaço de varejo 

on-line global. 

 

Varejista 

Um Varejista que deseje assinar o Gateway de Pagamento XCOYNZ primeiro se 
registrará na Plataforma XCOYNZ para uma conta. A conta é aprovada após 

verificações comerciais KYC / AML para o revendedor, para depois con fi gurá-lo 
com os detalhes da empresa e as preferências de pagamento. Quando isso estiver 

concluído, a incorporação do XCOYNZ Payment Gateway em seu site aumenta sua 

base de clientes para aqueles que desejam pagar usando criptografia. 

 
Além das opções de pagamento existentes aos varejistas, o XCOYNZ Payment 

Gateway fornece ao varejista: 

   Receber pagamentos em uma escolha de moedas em sua conta bancária 

comercial  

   Receber pagamentos em uma opção de cripto em sua carteira de negócios 

XCOYNZ 

   Recebimento de pagamentos em uma opção de criptografia em seu XCOYNZ Business 

SAW aproveitando os benefícios dos recursos do SAW 

O varejista compensa seus custos usando os tokens XCNZ tanto pelas taxas de 

transação quanto pelos custos de assinatura contínuos. 

 

Individual 

Um consumidor que deseje pagar um varejista participante em criptografia pode 
agora fazê-lo através de uma conta XCOYNZ. O registro segue os processos KYC / 

AML normais e é o mesmo descrito anteriormente nesta seção. 

 
No momento do checkout no site de um varejista participante, o indivíduo agora 

tem a opção de pagar usando o XCOYNZ. Ao selecionar isso, o Indivíduo é 

redirecionado para fazer login em sua conta XCOYNZ, onde uma opção de 
pagamentos está disponível. 

   Fazer pagamentos com uma opção de cripto na sua carteira XCOYNZ, sem taxa de câmbio 
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   Fazendo pagamentos com uma escolha de cripto de seu XCOYNZ SAW aproveitando os 

benefícios dos recursos do SAW, sem taxa de câmbio 

Esse ID será visível no histórico de transações da conta XCOYNZ do indivíduo e do 

varejista, que é o ponto de ser redirecionado para o XCOYNZ, o varejista gerou uma 

transação exclusiva associada à plataforma XCOYNZ. 



Tokenomics 

XCOYNZ Tokens 

Objetivo do Token & Recurso
O objetivo do token XCNZ é promover recursos que elevam a funcionalidade dos negócios diários do 
XCOYNZ, o que, por sua vez, impulsiona o negócio e, portanto, aumenta o valor do token 
garantindo que ele tenha um uso fundamental. A XCOYNZ está desenvolvendo e fornecendo um 
ecossistema que atrairá as massas em espera para entrar no mundo da criptografia. Nós 
encorajaremos isso mantendo os componentes da plataforma XCOYNZ simples de entender e 
simples de usar. Os indivíduos colherão os benefícios de ter tokens XCNZ prontos para serem usados 
para descontos na taxa de câmbio e um mecanismo de retirada mais rápido e simplificado. Nos 
próximos 18 meses, haverá um impulso para garantir a participação no mercado que a XCOYNZ 
capta, garantindo um ótimo nível de reciclagem simbólica que protege a expansão dos negócios e, 
em última análise, aumenta o apelo em massa para o token. Para isso, XCOYNZ implementará um 
programa para gravar uma determinada proporção de tokens coletados, cancelando uma parte fixa 
de nossos lucros de negócios com limites e frequência a serem decididos assim que todos os 
componentes da plataforma forem lançados e o negócio for totalmente funcional.

Uso de Token 

O token XCNZ será usado no XCOYNZ Troca que será usado pelo indivíduo para 

aproveitar os benefícios a seguir: 

Defina sua taxa de transação - só é disponibilizada para indivíduos que usam seus 

tokens XCNZ durante uma troca, caso contrário, uma taxa padrão será aplicada. 

Retirada de X-Swift - é disponibilizada apenas para indivíduos que usam seus tokens 

XCNZ durante a retirada de cripto para fiat, caso contrário, uma retirada padrão é 

aplicada. 

Taxa reduzida do Gateway de Pagamento ao Varejista - é disponibilizada apenas 

para os Retalhistas que utilizam os seus tokens XCNZ durante um pagamento 
efectuado por um cliente, caso contrário, é aplicada uma taxa padrão. 

Token Properties 

Token Name: XCOYNZ Token 

Token  Symbol:   XCNZ 

Total Tokens: 1,250,000,000 

Decimal Places: 18 

Smart Contract Address: (TBC) 

Token Type: Utility Token using a Smart 
Contract with embedded ERC-20 on the 
Ethereum platform. 
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Distribuição de Token 
 
 

 

15% Team 

8% Assesspores 

12% 
 
Reserva da Fundação 

 

5% Recompensa & Comunidade 

60% Crowdsale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Visão geral da venda 

Número total de fichas de venda: 750M 

de fichas. Preço base do token: US 

$0.05 

Pre-ICO Seed period of 2 Weeks. Promoção 

principal de fichas - 3 fases ao longo de 6 

semanas. Venda de Sementes: $500K; Soft Cap: 

US $6M; Tampa Dura: $26.5M 

Investimento de sementes pré-
ICO 

18M Fichas reservadas para investimento 

pré-seed Vendido com um bónus simbólico 

de 80%, levantando $500K de Investimento 

Mínimo 7 ETH 

Investidores Credenciados Comprovados apenas 
no investimento em sementes da Pre-ICO. 



Token Commercialisation 

XCOYNZ White Paper V2.1 21 

 

 

Token Sale Phases 

 

Venda de Token Principal 

Fase 1: Fichas de 580M, para serem vendidas com um bónus  de 50% da         

Fase 2: fichas de 76M, para serem vendidas com um bónus de 25% da       

Fase 3: Fichas de 76M, para serem vendidas com um bónus  de 5% da        

Todos os investidores devem passar por um processo KYC / AML antes de 

comprar os tokens. Investimento mínimo 0.3 ETH. Investimento máximo 200 

ETH por investidor. 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Datas Tokens Bônus 

Pre-ICO (investimento em 
sementes) 

Agora em progresso 18,000,000 80% 

Crowdsale Fase 1 5th Feb to 25th Feb 2019 580,000,000 50% 

Crowdsale Fase 2 26th Feb to 11th Mar 2019 76,000,000 25% 

Crowdsale Fase3 12th Mar to 18th Mar 2019 76,000,000 5% 

  
Total: 

750,000,000 

 

 
 
 

 

Alocação pós-venda 

10% (Sujeito a alteração) de quaisquer fichas não vendidas após a venda simbólica, 
serão distribuídas entre os investidores de semente e fase 1, de acordo com o seu 

investimento original. O restante dos tokens será queimado após o final do ICO. Os 

tokens começarão a ser distribuídos aos investidores a partir de uma semana após a 
conclusão da Fase 3 da Token Sale, a partir da quarta semana a partir do final do 

crowdsale. 
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Distribuição de Fundos 
 

5% Legal 

3% Admin & 

Operações 
 

12% Marketing 

 

5% Reserva 
 

75% Crescimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operações de negócio 
 
 
 

Períodos de aquisição 
 

 

Período de aquisição do token da 

equipe 

Os tokens de equipe podem ser capitalizados 

seguindo os períodos de vesting abaixo: 

Após o ano 1: 20% do total de fichas 

após o ano 2: 45% do total de fichas 

após o ano 3: 35% do total de fichas 

Período de aquisição do token da 

assessores 

Os tokens dos conselheiros podem ser capitalizados 

seguindo os períodos de carência abaixo: 

6 meses - 40% 

12 meses - 60% 

Crowdsale 

Proceeds 
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Mapa de venda de fichas XCOYNZ 
 
 
 
 

Idéia de Projeto XCOYNZ Concebida 
 

 

Pesquisa de mercado 

Pesquisa da ICO e do Whitepaper    

Desenvolvimento de whitepaper concluído   

Completo desenvolvimento de sites da ICO 

 
Pré-ICO (investimento em sementes) 

Desconto de 80% no preço base do token. 

 
Crowdsale Fase 1 
Correndo por 3 semanas. 50% de desconto no 

preço base do token. 
 

Crowdsale Fase 2 
Correndo por 2 semanas. 25% de desconto no 

preço base do token. 
 

Crowdsale Fase 3 
Correndo por 1 semanas. 5% de desconto no 

preço base do token. 

Distribuição de Token 
A partir desta data, os investidores começarão a 

receber seus tokens em sua respectiva carteira 

nomeada. 

Tokens XCNZ em Trocas 
A partir desta data, os tokens XCNZ serão listados em 

pelo menos 1 troca. Outras trocas também serão 
solicitadas para listagem. 

 

2017 

December 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

5th Feb to 25th 

Feb 2019 

26th Feb to 11th 

 

12th Mar to 18th 

 

April 

2019 

October 

2019 
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Roteiro da Plataforma XCOYNZ 

Mapa do Troca XCOYNZ 
 

 
Desenvolvime

nto da Fase 1 
Recursos de troca 

multi-direcional. 

Taxas definidas 

pelo usuário. 

Encomendas 

futuras. 

Desenvolvi

mento da 

Fase 1 

XCOYNZ 

Principal 
desenvolvime
nto do Troca 
concluído 

Desenvolviment

o da Fase 2 
Moedas adicionais. 

Desenvolvi

mento da 

Fase 2 

Troca XCOYNZ 

Completa

Roteiro de Carteiras do XCOYNZ Smart Algorithm Wallet 
 

 
Desenvolvimen

to da Fase 1 
Taxa de rede de 

compensação. Uso 

mais lucrativo de 

ativos. 

Desenvolvi

mento da 

Fase 1 

Desenvolvime

nto da Fase 2 
HODL previsões. 

Desenvolvi

mento da 

Fase 2 

XCOYNZ Smart 

Algorithm Wallet 

Completo

Mapa de Gateway de Pagamento XCOYNZ 
 

 
Desenvolvim

ento da Fase 

1 

Desenvolvi

mento da 

Fase 1 

XCOYNZ Gateway de 

pagamento Completo 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 2020 

Jan 2020 

to Apr 2020 

May 

 

July 

 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 

 

 

July 

  

 

 

July 

 

September 

2020 
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Em nosso resumo, explicamos que no XCOYNZ entendemos, assim como é com todas 

as tecnologias emergentes, aquelas que estão aqui para ficar seguem um certo modo 

de comportamento quando se trata de adoção antecipada. Esse comportamento 

"aqui para ficar" ficou claramente evidente na adoção de criptomoedas nos últimos 

4 a 5 anos. 

 
Na XCOYNZ, acreditamos fortemente que a economia criptográfica está passando 

por um certo ponto de in fl exão, um ponto além do qual veremos adoção em massa 

com muitos especialistas prevendo a capitalização de mercado (atualmente em 
cerca de US $ 300 bilhões) para US $ 10 trilhões dentro nos próximos dez anos. Esta 

será a mudança de massa crítica na qual pretendemos desempenhar dois papéis-

chave. Primeiro, como catalisador líder, ajudando a levar mais pessoas e seu 
dinheiro para o mundo da criptografia e, em segundo lugar, como uma empresa de 

tecnologia que desfruta de rápido crescimento, estando à direita lugar no momento 

certo que irá desfrutar de crescimento orgânico. 

 
Nossa previsão * para o futuro financeiro da XCOYNZ depende menos dos fatos 

delineados do que as fases de desenvolvimento planejadas e controladas, visando 
liberar ao mercado os principais componentes da Plataforma XCOYNZ. 

 
A geração de receita de nossos principais componentes é consolidada ** abaixo. 

 

 

1Ano  2Ano  3Ano  4Ano  5Ano 
 
 

É um fato que, de uma forma ou de outra, a exclusão financeira é enfrentada por 

cerca de dois bilhões de pessoas no mundo de hoje, onde o acesso às finanças 
cotidianas, particularmente o setor bancário, os deixa incapazes de participar de 

atividades financeiras cotidianas. Por mais lamentável que seja, inovadores e 

visionários do mundo Blockchain estão lidando com essa exclusão agora e é apenas 
uma questão de tempo até que um grande número dessas pessoas também se torne 

$32 m $14 m $5.7 m $1.8 m $0.8 m 

Financial Outlook 
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The Future 

 

 

participantes através da crescente disponibilidade de criptomoedas à medida que a 

própria internet avança para novas camadas de tecnologia. 

 
* Usa crescimento de 5% ano a ano da capitalização global do mercado de cripto 

** Não inclui receita de publicidade ou receita de parceria 



The Future 

 

 

 

A disponibilidade de mais 'opções' para pagamento, poupança, investimento e, claro, as 

atitudes da sociedade em relação ao que o dinheiro realmente é (e quem pode possuí-lo!), 

Significa que serviços simples e de baixo custo estão completamente acessíveis em todo o 

mundo. cada vez mais pertinente. A inevitável mudança do espaço existente no mercado 

para o espaço criptográfico indica claramente uma mudança monumental esperando para 

acontecer. 

 
Na XCOYNZ, aceitamos plenamente que a iminente oscilação no número de participantes e, 

portanto, nossa exposição ao mercado, é uma certeza e nunca está em questão. No entanto, 

como o número de trocas no mercado também continua a aumentar, o fator de valor real 
aqui é a verdadeira acessibilidade para as massas, não apenas o número de trocas. Embora 

grande parte da Plataforma XCOYNZ possa parecer mais uma troca, eles trazem 

características de inovações inigualáveis que nós colocamos com confiança e com uma 

atitude de “potencialidade” que encorajará a participação massiva no mercado - inovações 

que outras bolsas optaram por não atacar. simplesmente porque é mais fácil não fazer isso. 

Nossa confiança na tecnologia Blockchain e estar em contato com o mercado no clima atual 

nos dá uma vantagem para se destacar e liderar este setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XCOYNZ White Paper V2.1 

2nd Phase of Development 

Seamless Integration Advertising 

Everyday use Bolster online presence 

Simplicity Develop global conversations 

Establish strategic partners 
Brand loyalty 

Revenue 

 
1st Phase of 

Development 

Shaping of the Platform 

Bounty programs 

Community forums 

 
User-driven design 

Integration with requested 
technologies 

26 

3rd Phase of 

Development 

Partners 

Encourage adoption of 

cryptocurrencies 

Payment Gateway retailers 

 
Revenue 

 

Private Blockchain 
Partnership 

Near instantaneous payment 

platform 

 
Revenue 

 

Trading Enhancements 

Enhancement of trading 

platform 

Increased usership 

Referral and trade incentives 

 
Revenue 

 
Our Ethos 

Influence & Innovate 

Impact crypto space 

positively to stimulate 

adoption 

Educate and excite would-be 
investors 

Enhance blockchain 
technologies for individuals 

& retailers 

 

Charity 

Innovate charitable practices 

through our systems 

Work with charities close 

to us 
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Geral 

O que é Blockchain e Ethereum? 

Blockchain é um sistema distribuído que pode manter 

um registro de registros ou transações. Ele usa 
criptografia para proteger e proteger as informações 
contra adulterações. 

Ethereum é uma plataforma de computação 
distribuída baseada em blockchain, pública e de 

código aberto, que possui contratos inteligentes e 
possui um nível mais alto de segurança. 

 
O que é um contrato inteligente? 

Um contrato inteligente é um protocolo de 
computador destinado a facilitar, verificar ou impor 
digitalmente a negociação ou a execução de um 
contrato. 

 
Quais devem ser os atributos do GAS ao 

comprar tokens? 

Ao comprar nossos tokens, o modo recomendado 

para a rede Ethereum é Gas = 50 GW e Gas Limit = 
100000. 

 

 
Por que eu preciso usar um Troca para 

criptomoedas? 

Você pode comprar criptografia usando o fiat por 

meio de uma troca. Se você quiser "trocar" seu 
criptograma com outro criptograma, então você 
precisa usar uma troca. Se você quer seu dinheiro de 
volta em sua conta bancária, você precisa de uma 
troca. 

 
O que é a pré-venda para? 

A pré-venda está em vigor para garantir que 
tenhamos um ótimo começo e cumpramos os mais 

altos padrões de qualidade, como marketing 
preliminar e conformidade total para todos os 
assuntos legais. Em resumo, para uma ICO bem 
sucedida. 

O negócio 

Onde você está com base? 

A XCOYNZ Limited é uma empresa registrada no UK, 

com sede em London. 

 
O que é XCOYNZ e sobre o que é o 

projeto? 

XCOYNZ é uma plataforma que consiste em 4 
componentes principais, 

1. XCOYNZ Troca 

2. XCOYNZ Smart Algorithm Wallet 

3. XCOYNZ Gateway de pagamento 

4. XCOYNZ Cartão inteligente 

 

 
O XCOYNZ tem as habilidades e a 

capacidade de perceber a ideia da 

plataforma? 

Temos a diversidade na equipe, bem como a 

experiência de negócios e impulsionamos a 
desenvolver nossa visão desde a concepção até o 

lançamento. 

 
Quão segura é a sua plataforma? 

Nossa Plataforma será protegida por vários recursos 
e sistemas de segurança especialmente adaptados 

para evitar o risco de ataques internos e 
cibernéticos. Por razões de segurança, não é 
detalhado ainda nesta fase. 
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O negócio 

Por que o XCNZ é um token e não uma 
moeda? 

Uma moeda é uma criptomoeda independente 
baseada no seu próprio Blockchain e é usada apenas 

como meio de pagamento. Um token é desenvolvido 
e hospedado em blockchains existentes e também 
tem funcionalidade adicional. Como o XCNZ tem 

múltiplos usos em nossa Plataforma e foi 
desenvolvido na plataforma Ethereum, ele é, 

portanto, um token. 

 
Os requisitos "Know Your Customer" e "Anti-

Money Laundering" serão aplicados ou serão 

anônimos? 

Os requisitos de conhecer o seu cliente e a lavagem 
de dinheiro (KYC / AML) serão totalmente aplicáveis 
a todos os investidores. 

 
 
 
 

 
Qual é o objetivo de longo prazo do XCOYNZ? 

Ser a plataforma preferida de todos. Seja 

experimentado no mundo da moeda de troca ou um 
recém-chegado, para entrar neste espaço e colher os 
benefícios de transações repetidas com confiança, 
facilidade e com eficiência de tempo e custo. 

 
Quais países estão restritos a investir 

em XCOYNZ? 

Estamos servindo o mercado global e não definimos 
nenhuma restrição. No entanto, não temos controle 
sobre regulamentações e restrições regionais. 

 

ICO 

Como posso confiar em meu investimento 
com você? 

A XCOYNZ tem um plano de negócios e um roteiro 

(veja o Whitepaper) que garante a longevidade do 
negócio e da plataforma, juntamente com a garantia 
da sustentabilidade do token e da plataforma. 

 
Como e quando posso usar os tokens XCNZ 

após o ICO? 

Uma vez que desenvolvemos os componentes em 

nossa Plataforma, o token XCNZ pode ser usado para 
vários serviços na Plataforma, compensando custos e 
atrasos de tempo. Nossos tokens estarão disponíveis 

em nossa central de acordo com nosso roteiro. 

 
Você estará usando uma carteira 

central para aceitar todas as 

contribuições? 

Sim, nosso endereço pode ser encontrado em nosso 
site. 

 

 
Existem montantes mínimos e máximos de 

investimento? 

Para o crowdsale principal, o mínimo é de 0.1 ETH e 

o máximo é de 2.500 ETH. 

 
Eu comprei tokens XCNZ usando ETH 

(Smart Contract) e não consigo vê-los na 

minha carteira. Onde eles estão? 

Eles são mantidos em nossa carteira privada até o 

final do crowdsale e serão depositados em sua 
carteira dentro de quatro semanas. 

 
Posso comprar fichas em frações? (isto 

é, 150.25 XCNZ) 

Sim! Cada Token XCNZ pode ser dividido em 18 

casas decimais. 
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ICO 

Posso enviar o XCNZ para o endereço de 

outra pessoa ou para uma troca? 

Qualquer pessoa com um endereço de carteira 
pode receber tokens XCNZ. 

 
 
 
 

 
Conseguirei um reembolso? 

Não, você poderá trocá-los assim que estiverem 

disponíveis nas trocas. 

 
 
 
 

Produto 

Por que o XCOYNZ está sendo desenvolvido 

usando a tecnologia blockchain? 

A Plataforma XCOYNZ está sendo desenvolvida 
usando blockchain para aproveitar e desbloquear 

descontos e bônus ao usar o token XCNZ na 
plataforma XCOYNZ. 

 
Por que o XCOYNZ Troca é melhor que 

outras trocas? 

É mais do que uma troca, é uma plataforma com o 

benefício de recursos inovadores e exclusivos, como 
o XCOYNZ SAW, o Payment Gateway e o Smart Card. 
O XCOYNZ Exchange permite que um indivíduo troque 

criptografia para fi nal, criptografado e criptografado 
com simplicidade e quase sem taxas. 

 

 
Quão segura é a Carteira de Algoritmo 

Inteligente XCOYNZ? 

Nossa Plataforma terá várias camadas de segurança, 
uma das quais será autenticação de dois fatores para 

Carteiras de Algoritmo Inteligente Individual. 

 
Por que a carteira XCOYNZ Smart 

Algorithm é melhor que outras carteiras? 

O conceito de nosso SAW não existe em outro lugar; 

A singularidade é que ele mescla todos os seus ativos 
de criptografia em uma única carteira, permitindo o 
uso de vários recursos para concluir transações únicas 
com apenas um endereço e uma taxa. Os algoritmos 

avançados permitem que você alterne 
dinamicamente entre os ativos de maneira mais 
eficiente, minimizando custos e maximizando o 
lucro. 

 

Alguém em qualquer país pode enviar 

dinheiro para qualquer outro país através 

do seu intercâmbio? 

Na fase inicial, as transações monetárias serão 
ativadas no UK e em outros países da EU. A missão da 
XCOYNZ é ser um intercâmbio global que permita 

transferências em todos os países, sujeitas às 
regulamentações locais. Não há restrições 
geográficas na troca de moedas. 

Posso conectar meu PayPal e / ou outros 

bancos ao XCOYNZ Troca? 

Sim, assim como todos os principais cartões de débito. 
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Conta bancária 

Esta é uma conta bancária validada e nomeada de um 

indivíduo. Haverá um pequeno depósito inicial entre o 
XCOYNZ e a conta bancária do indivíduo para garantir 
que seja a conta correta de onde as retiradas e os 

depósitos podem ser feitos. 

 

Crypto 

Curto para criptomoeda. Veja criptomoeda. 

 

Criptomoeda 

Coletivamente usado para moedas, altcoins e fichas. 

 

Fiat 

Isto refere-se ao dinheiro em papel ou moeda que os 

governos declararam como moeda legal, por ex. A libra 
esterlina está em jogo. 

 

GDPR 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. Este é um 
regulamento da legislação da EU sobre proteção de 

dados e privacidade para todos os indivíduos dentro da 

União Europeia. 

 

HODL 

Um termo usado no mundo da criptomoeda, sustentado 
pela falta de soletração de HOLD e agora firmemente 
associado com "Hold On for Dear Life". Este é o termo 
usado para descrever o que fazer com uma criptomoeda 

- Hold On e não vender este crypto. 

 

Individual 

Esta é uma pessoa registrada no XCOYNZ Troca. Essa 
pessoa terá provado sua identidade enviando uma prova 
de identidade válida, juntamente com um comprovante 

de documento de residência. Essa pessoa será verificada 
usando uma empresa Know Your Customer (KYC), que 
também estará realizando verificações de Anti-
Branqueamento de Capitais (AML). 

 
KYC/AML 

Conheça o seu cliente e o combate à lavagem de dinheiro. 

 

Varejista 

Qualquer estabelecimento de varejo que não seja 

classificado como um indivíduo. 

 

SAW 

O XCOYNZ Smart Algorithm Wallet que integra as 

carteiras de criptografia XCOYNZ e desbloqueia os 
recursos do Smart quando os tokens XCNZ são usados. 

 

SYOF 

Este é um recurso XCOYNZ Troca, que permite que um 
indivíduo defina sua própria taxa, referente a taxas de 
câmbio. 

 

Conta de terceiros 

Uma conta de terceiros exigirá autenticação de 2 
fatores (2FA) e será uma conta bancária pré-registrada 
e validada para transferência. 

 

Tokenomics 

A ilustração e a compreensão dos tokens por sua função, 
atividade econômica e comercialização. 

 

Token Utilitário 

Um token que usa produtos ou serviços da empresa 

 

Período de aquisição 

Isso se refere ao período antes de os tokens serem recebidos. 
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Legal Info and Disclaimer 

 

 

 

Este documento e quaisquer outros documentos publicados em associação com este white paper referem-

se a uma oferta simbólica a pessoas em relação ao desenvolvimento pretendido e ao uso da plataforma, 

produtos e serviços XCOYNZ. 

 

Este documento não constitui uma oferta de valores mobiliários ou uma promoção, convite ou solicitação 

para fins de investimento. 

 
Os tokens XCOYNZ não representam patrimônio, ações, unidades, royalties ou direitos a capital, lucro ou 

receita na plataforma ou software ou na entidade que emite tokens ou qualquer outra empresa ou 

propriedade intelectual associada à plataforma ou qualquer outra empresa pública ou privada. , 

corporação, fundação ou outra entidade em qualquer jurisdição. Os tokens não são, portanto, destinados a 

representar uma garantia ou um interesse legal similar. 

 
Os tokens XCOYNZ não são reembolsáveis. Os compradores de tokens aceitarão o risco exclusivo e exclusivo 

para a compra dos tokens XCOYNZ. 

 
Este white paper é apenas para fins informativos. Embora tenham sido feitas tentativas para garantir que 

as declarações de fatos feitas neste whitepaper sejam precisas, todas as estimativas, projeções, previsões, 

perspectivas, expressões de opinião e outros julgamentos subjetivos contidos neste documento técnico são 

baseados em suposições consideradas razoáveis na data da publicação. deste white paper no qual eles estão 

contidos e não devem ser interpretados como uma representação de que os assuntos mencionados neste 

whitepaper ocorrerão. A XCOYNZ se reserva o direito de introduzir alterações no white paper. 

 
Os promotores deste whitepaper e todas as pessoas associadas à publicação não fazem garantias ou 

representações sobre o desenvolvimento, implementação ou implantação bem-sucedida de quaisquer 

tecnologias e inovações, ou realizações de quaisquer outras atividades mencionadas neste whitepaper. 

 
A compra e venda de fichas XCOYNZ pode exigir o fornecimento de dados pessoais. Dados pessoais são 

informações usadas para identificar um indivíduo. Exemplos de dados pessoais coletados podem incluir 

nomes, endereços, endereços de e-mail, números de telefone e números de fax. Os dados pessoais podem 

ser obtidos de várias maneiras, incluindo a inscrição no site do projeto, correspondência, telefone, fax e 

e-mail. Blockchain não permite excluir dados sobre quaisquer transações concluídas. Como tal, qualquer 

indivíduo conduzindo transações através de blockchain conectado com a compra e / ou descarte de tokens 

XCOYNZ deve representar e garante que eles percebem os fatos acima e devem fornecer uma renúncia 

renunciando ao seu direito de exigir a remoção de quaisquer dados do blockchain. Damos ênfase 

significativa ao gerenciamento de possíveis riscos legais e regulatórios para proteger nossos usuários. 

 
Os investidores serão direcionados para um processo no qual sua identidade será confirmada e validada, 

usando KYC e AML e, após validação bem-sucedida, será adicionada a uma Whitelist de Investidor. 
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