CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp………………....., ngày…..tháng…..năm 2022

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI KHOẢN ONECOIN
- Căn cứ Luật thương mại nước CHXHCNVN số 36/2005/QH11
- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước CHXHCNVN số 91/2015/QH13
- Căn cứ vào nhu cầu của 2 bên
BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):.................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:...................................Ngày cấp…………………………………….....
Địa chỉ:..............................................................................................................................
Số ĐTDĐ:...................................................Fax/email:......................................................
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):...............................................................................
Người đại diện:
………………………………………………………………………………………………........
.
Số CMND/Hộ chiếu:...................................Ngày cấp…………………………………….....
Chức vụ:………………………………………………….………………………………………
Địa chỉ:..............................................................................................................................
Số ĐTDĐ:...................................................Fax/email:......................................................
Số tài khoản: ……………………….……….
Tại NH………………………………..….......Chi nhánh…...................................................
Điều 1: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ DỊCH VỤ
Bên B sở hữu tài khoản OneCoin và chuyển nhượng lại cho bên A
Username tài khoản:……………………………………………………………..……………..
Gói đầu tư hiện tại:……………………………………………………………………………...
Email đăng nhập:………………………………………………………………………………..
Số lượng Onecoin:……………….…………………………………………...........................
………………….…………...………………………...…………….........................................
Điều 2: THÔNG TIN MUA BÁN
Bên B tiến hành chuyển nhượng tài khoản OneCoin và thay đổi thông tin quản lý tài
khoản cho bên A
Email quản lý bên A : ……………………………….………………………………………….

Điều 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A
3.1 Thanh toán số tiền cho bên B theo giá thỏa thuận:...........................………….. VNĐ
…..……...………………………………………………………………………………………….
Hình thức thanh toán:
〇 Chuyển khoản
〇 Giao dịch tiền mặt
Bên B ký xác nhận
……………………………………
3.2 Cung cấp thông tin đầy đủ & chính xác để bên B tiến hành chuyển nhượng thành
công tài khoản Onecoin
3.3 Đảm bảo sự riêng tư và an toàn đối với việc quản lý email, tài khoản và mật khẩu.
Chịu hoàn toàn những tổn thất hoặc thiệt hại do sự thiếu cẩn trọng trong việc bảo mật
thông tin tài khoản Onecoin
3.4 Tuân thủ tất cả quy định, chính sách của tập đoàn Onecoin đồng thời chịu 100%
trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả và thiệt hại phát sinh do vi phạm.
Điều 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B
4.1 Hoàn thành chuyển nhượng tài khoản Onecoin thành công cho bên A sau 01 giờ
làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin và tiền thanh toán từ bên A
4.2 Thực hiện chính sách bảo hành và hoàn tiền theo thỏa thuận
Trong vòng 12 tháng tính từ ngày kí hợp đồng nếu:
✓ Tài khoản bên A nhận về không giống ghi trong Hợp đồng: sai số lượng Onecoin,
sai gói đầu tư ban đầu hoặc bị lỗi phát sinh bên trong tài khoản không phải do lỗi hệ
thống. Bên B sẽ phải hoàn trả 100% tiền cho bên A

✓ Tài khoản bên A mua nhận được thông báo bị đóng băng vĩnh viễn (Không phải lỗi
đóng băng 14 ngày), bên A cũng sẽ được hoàn lại 100% tiền, không cần biết lí do.

✓ Tài khoản bên A bị mất, không truy cập được mà lỗi xác định được nguyên nhân từ
việc bên B support tập đoàn lấy lại tài khoản. Bên A sẽ được trả lại 100% tiền hoặc
nhận một tài khoản OneCoin khác có số Coin tương ứng
Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
5.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng và bên A đã thanh toán cho bên
B theo điều khoản 3.1 hợp đồng này
5.2 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được 2 bên thương lượng
giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp 2 bên không thống
nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết,
phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.
5.3 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

