
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN CỔ ĐÔNG GÓI ĐẦU TƯ ONECOIN

Ngày ..... tháng ..... năm 2022, tại …………………..........

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là BÊN A) :
Ông/bà: …………………..........................................................................................
Số CMT (Hộ chiếu): ........................................
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp: ……...……......................................
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................
.................................................................................................................................

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là BÊN B) : SHOPONECOIN.COM
Ông/bà: …………………..........................................................................................
Số CMT (Hộ chiếu): ........................................
Ngày cấp:...........................................Nơi cấp: ……...……......................................
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................
.................................................................................................................................
Số tài khoản: ................................................. tại Ngân hàng:..................................

ĐIỀU 01. NỘI DUNG BIÊN BẢN
Bên A thanh toán số tiền ....................................vnđ
(bằng chữ)..............................................................................................................
cho bên B để cổ đông gói đầu tư Onecoin tại website:
https://www.oneecosystem.eu/ với thông tin
Gmail liên kết tài khoản: ..................................................
Username / Gói đầu tư: ...................................................
Số lượng Onecoin tương ứng suất cổ đông: .........................................................
……………………………………………………………………………………………..

https://oneecosystem.eu/


ĐIỀU 02. TRÁCH NHIỆM BÊN B

Nếu tập đoàn OneCoin - OneLife có chính sách cho phép chuyển OneCoin
không giới hạn số lượng, bên B phải tạo mới 01 tài khoản cho bên A và chuyển
giao thông tin (tên đăng nhập + mật khẩu & email quản lý) đúng với số lượng
OneCoin đã thoả thuận trong vòng 03 ngày làm việc.

Nếu OneCoin lên sàn và thanh khoản ra tiền mặt được, bên B có trách nhiệm
bán OneCoin thu tiền về và thanh toán lại bên A theo đúng giá trị hiện tại trong
vòng 03 ngày làm việc.

Trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết như trên sẽ phải hoàn lại gấp
đôi số tiền đã nhận bên A trong vòng 03 ngày làm việc.

ĐIỀU 03. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Biên bản nhận tiền có hiệu lực kể từ ngày bên A thanh toán đủ số tiền cho bên B
theo điều 01 hợp đồng

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được 02 bên thương lượng
giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp 02 bên không
thống nhất được phương án giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến toà án có
thẩm quyền. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải
chấp hành.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi
bên giữ 01 bản để thực hiện

ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B


