
Programa de Distribuidores



MISSÃO

Capacitar o mundo com os meios e ferramentas para se beneficiar da

tecnologia blockchain.

VISÃO

Para que o mundo realmente se beneficie do poder do blockchain e das

criptomoedas, a intereção deve ser conveniente. Comprar e gastar

criptomoedas deve ser tão fácil quanto comprar uma garrafa de água.

NASCIDA GLOBAL

Com sede em Cingapura e mais de 100 funcionários em 6 escritórios

globais.

HISTÓRIA

Fundada no final de 2017 por veteranos da indústria altamente

experientes e com extensa experiência em fintech e desenvolvimento de

negócios, a Pundi X rapidamente se transformou em uma das empresas

de blockchain mais promissoras do mundo.



PRIVACIDADE, LIBERDADE,
E SEM FRONTEIRAS.

Essas são muitas razões pelas quais mais e mais pessoas estão

adotando o Bitcoin.

Para alguns, pode ser apenas uma moeda digital, mas para outros

representa o caminho para um mundo ideal.

A característica mais importante do Bitcoin, e o que o diferencia do

dinheiro convencional, é a descentralização. Nenhuma instituição, como

bancos centrais, tem controle sobre a rede Bitcoin.

Tecnologia de pagamento de maior crescimento. 

As moedas digitais estão sendo adotadas globalmente para transações

financeiras, uma vez que não possui fronteiras geográficas. De acordo

com o Statista, em 2016, menos de 9 milhões de pessoas tinham

carteiras de criptoativos, e em 2021 o número de pessoas que possuíam

carteiras para criptoativos passou os 68 milhões, uma adoção que

cresceu muito nos últimos anos.



TRANSACIONAR
CRIPTOMOEDAS
ERA DIFÍCIL - NÃO
MAIS.
As principais barreiras para uma empresa aceitar, comprar ou

vender Bitcoin:

- Má experiência do usuário.

- Longo tempo de confirmação.

- Volatilidade dos preços.

Resolvemos esses problemas.





ACEITAR PAGAMENTOS
Os comerciantes podem aceitar Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas

sem se preocupar com a volatilidade. A criptomoeda é automaticamente

convertida em USDT ou DAI e os distribuidores são responsáveis por

fornecer a troca para moeda fiduciária sempre que o estabelecimento

solicitar o saque.

Os distribuidores podem lucrar com as transações de criptomoedas

quando fornecem os serviços de saque em moeda fiduciária, cobrando

uma taxa, semelhante ao que os adquirentes de pagamento fazem ao

cobrar o MDR.

VENDER CRIPTOMOEDAS
Os comerciantes registrados podem vender criptomoedas com muita

facilidade. O depósito deverá ser feito ao distribuidor em moeda fiduciária

e o distribuidor fará um depósito na conta do comerciante em USDT ou

DAI. Ter o USDT ou DAI permite que a empresa venda qualquer

criptomoeda listada na plataforma XPOS e eles podem ganhar taxas de

serviço da transação que é compartilhada automaticamente com o

distribuidor.

COMPRAR CRIPTOMOEDAS
As empresas podem atuar como intermediárias, fornecendo a conversão

de criptomoedas para moeda fiduciária. Os proprietários de XPOS podem

usar o módulo "Caixa" da mesma forma que o fariam para aceitar um

pagamento, mas em vez de entregar um serviço ou mercadoria, entregam

em dinheiro. As taxas são divididas entre o Comerciante e o Distribuidor.



FLUXO DE TRANSAÇÃO

A rede XPOS pode ser executada tanto em circuito fechado (off-chain)

para reduzir custos e tempo de processamento, quanto on-chain para

democratizar o acesso.

INSTANTANEAMENTE

Pagamentos e recargas

INSTANTANEAMENTE

Pagamentos e recargas

TEMPO DA BLOCKCHAIN 

Transferências permitidas

TEMPO DA BLOCKCHAIN 

Transferências perm
itid

as

XWALLET

CARTÃO XPASS 

OUTRAS WALLETS

TEMPO DA BLOCKCHAIN 

Off-chain (XWallet e XPASS)

On-chain (qualquer wallet)

Conversão instantânea a



Adicionar novos clientes e gerenciar contas existentes

Defina taxas de serviço e divisões de taxas.

Acompanhe as taxas, receitas e saldos.

Relatórios de acesso.

Realizar depósitos e retiradas para seus clientes.

Realizar depósitos e retiradas em USDT ou DAI em sua conta.

PORTAL DO DISTRIBUIDOR

Os distribuidores podem gerenciar todos os seus clientes em um só

lugar.



Os distribuidores devem criar sua própria estratégia de entrada no

mercado. Seja vendendo, alugando ou fornecendo o dispositivo

gratuitamente para seus clientes sob consignação, o distribuidor 

 deve decidir.

RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR

Entenda quais são as principais responsabilidades do distribuidor.

MODELO DE NEGÓCIO

Também é responsabilidade do distribuidor comercializá-lo

adequadamente, produzindo seu próprio material de vendas.

MARKETING E VENDAS

Os distribuidores devem ser capazes de fornecer conversão entre

USDT ou DAI e a moeda fiduciária usada em sua região.

LIQUIDEZ E CÂMBIO DE/PARA MOEDA FIDUCIÁRIA

Os candidatos devem demonstrar que são capazes de atender às

demandas dos reguladores em seus mercados, inicialmente

fornecendo um parecer jurídico por um advogado e, posteriormente,

implementando o processo de conformidade que atenderá às

demandas dos órgãos reguladores locais e obtenção da licença

pertinente, se necessário.

COMPLIANCE



Estamos empenhados em fornecer tecnologia de ponta para apoiar o

seu negócio. O XPOS, XPASS e toda a infraestrutura ao seu redor

estarão sempre atualizados.

RESPONSABILIDADES DA PUNDI X

Saiba mais sobre os compromissos da Pundi X.

TECNOLOGIA

Nosso serviço está funcionando desde 2018 com 99% de tempo de

atividade. Em caso de manutenção ou atualização do sistema, os

proprietários do XPOS serão notificados com antecedência para que

os distribuidores e seus clientes possam se preparar para qualquer

tempo de inatividade.

UPTIME

O sistema XPOS fornecerá a melhor taxa de câmbio de criptomoeda e

garante a liquidação em USDT ou DAI. As taxas vêm de nosso próprio

mecanismo, através de dados das principais exchanges com maior

liquidez.

LIQUIDEZ DE / PARA STABLECOINS COM AS MELHORES TAXAS

Como Distribuidor, você será designado a um Gerente de Contas que

fornecerá todas as informações e suporte de que você precisará ao

longo do caminho.

SUPORTE



SERVIÇOS ADICIONAIS

Os distribuidores podem criar um cartão com design próprio. O

pedido mínimo de cartão white-label é de 5.000 unidades.

PROMOVA SUA MARCA 

XPASS WHITE-LABEL

O XPOS dá uso real aos seus ativos digitais e permite que mais

pessoas os usem.

IMPULSIONE SUA REDE

TOKEN CUSTOMIZÁVEL



O CAMINHO PARA SE TORNAR UM DISTRIBUIDOR

APLICAÇÃO

Através do nosso site, você pode preencher o formulário de

inscrição.

ANÁLISE

Suas informações serão processadas e, se aprovadas,

passaremos para a fase de compliance.

COMPLIANCE

Faremos um KYC e Due Diligence de suas informações, e

depois passaremos para o Contrato.

PEDIDO

Assim que recebermos o pagamento integral, enviaremos seus

produtos.

ONBOARD

Nossa equipe de sucesso do cliente trabalhará junto com

você durante o processo de integração.

CRESCIMENTO

Estamos ansiosos para trabalhar juntos e ajudá-lo a expandir

seus negócios.



PREÇOS

AMOSTRAS

R$1.190/cada

XPOS
20 XPOS

R$950/cada

200 XPOS

R$830/cada

1.000 OU MENOS

R$8.90/cada

XPASS
ACIMA DE 1.000

R$6.90/cada



Sobre a Pundi X

Pundi X é um desenvolvedor líder de dispositivos movidos a

blockchain, incluindo a primeira solução de ponto de venda do

mundo, o XPOS, que permite que comerciantes e consumidores

façam transações via blockchain em lojas físicas.

O XPOS já foi enviado para mais de 30 países, incluindo Argentina,

Austrália, Colômbia, Gana, Japão, Coréia, México, Turquia, África do

Sul, Taiwan, Uganda, EUA e muito mais.

A empresa está sediada em Cingapura. Sua presença internacional

inclui escritórios em Jacarta, São Paulo, Seul, Shenzhen, Taipei e

Tóquio.

Listada como uma das 50 maiores startups de fintech inovadoras em

2018 pela KPMG e H2 Ventures, a empresa também é membro da

Singapore Fintech Association, Blockchain Collaborative Consortium

Japan e ACCESS. É também membro fundador da Asosiasi Blockchain

Indonésia.

Para obter mais informações, visite https://www.pundix.com.
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