ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1. DỊCH VỤ
Nami.exchange do Nami phát triển và cung cấp tạo thành một nền tảng công nghệ và hỗ trợ nhằm tạo
điều kiện cho các người dùng là cá nhân mua bán, trao đổi các đồng tiền mã hóa(cryptocurrency) bao
gồm nhưng không giới hạn: (i) Ether (ETH), (ii) Bitcoin (BTC), (iii) Nami Coin (NAC).
Trừ khi Nami có sự chấp thuận khác trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với bạn, Dịch Vụ chỉ được
cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. B
 ạn nhận biết và hiểu rằng Dịch Vụ do
Nami cung cấp chỉ là nền tảng công nghệ mà không phải là dịch vụ tài chính.
VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
Bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch Vụ, bạn chấp nhận chịu ràng buộc đối với Điều Khoản này.
Không đồng ý với Điều Khoản này đồng nghĩa với việc từ chối sử dụng Dịch Vụ. Nami có thể ngay lập
tức chấm dứt Điều Khoản này và/hoặc Dịch Vụ liên quan đến bạn và/hoặc ngừng cung cấp hoặc từ chối
quyền truy cập đến Nami.exchange hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do
gì bao gồm nhưng không giới hạn:
●
●
●
●
●
●
●
●

(1) cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản khác của thành viên hoặc hỗ trợ để người khác
cố gắng làm như vậy.
(2) vượt qua tính năng bảo mật phần mềm hạn chế sử dụng hoặc bảo vệ nội dung.
(3) sử dụng Dịch Vụ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, hoạt động cờ
bạc bất hợp pháp, khủng bố, hoặc các hoạt động tội phạm khác.
(4) hành vi vi phạm các Điều Khoản sử dụng.
(5) không trả tiền hoặc thanh toán cho các giao dịch gian lận.
(6) hoạt động khó khăn bất ngờ.
(7) theo yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác.
(8) cố ý sử dụng các phần mềm che giấu hoặc có những dấu hiệu bất thường hoặc không rõ
ràng.

Nami có thể ban hành và áp dụng các điều khoản bổ sung, chẳng hạn như các chính sách cho một sự
kiện, hoạt động hoặc khuyến mại cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được công bố đến bạn. Các
điều khoản bổ sung sẽ được xem là tự động tích hợp vào Điều Khoản này.
Nami có thể sửa đổi Điều Khoản này tùy từng thời điểm. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ
sau khi các sửa đổi được công bố đến bạn, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản
đã được sửa đổi.
CẤP PHÉP.

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều Khoản này của bạn, Nami sẽ cấp cho bạn quyền hữu hạn, có thể bị
hủy bỏ và không thể chuyển nhượng để: (i) truy cập và sử dụng Nami.exchange trên các thiết bị cá nhân
chỉ cho mục đích sử dụng Dịch Vụ của bạn; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin liên
quan sẵn có thông qua Nami.exchange, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn
trong mỗi trường hợp.
CÁC GIỚI HẠN.
Bạn không được phép: (i) xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khỏi bất
kỳ phần nào của Nami.exchange; (ii) xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên
Nami.exchange cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi được Nami cho phép; (iii) khởi chạy bất kỳ chương
trình hoặc câu lệnh nào với mục đích rút trích, lập chỉ mục, khảo sát, hoặc khai thác dữ liệu trong bất kỳ
phần nào của Nami.exchange hoặc cản trở các hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ phần nào của
Nami.exchange; hoặc (iv) cố gắng nắm quyền truy cập trái phép hoặc gây tổn hại đến bất kỳ phần nào
của Nami.exchange hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến Nami.exchange.
CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA.
Dịch Vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba (bao
gồm cả quảng cáo) mà Nami không kiểm soát. Bạn biết và hiểu rằng các điều khoản khác nhau về sử
dụng và chính sách về quyền riêng tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ và nội dung của bên
thứ ba. Nami không xác nhận các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba và trong mọi trường hợp Nami sẽ
không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên
thứ ba đó.
QUYỀN SỞ HỮU.
Nami.exchange và tất cả các quyền, lợi ích kèm theo, cho dù có được nêu rõ tại Điều Khoản này hay
không, đều là tài sản của Nami hoặc tài sản của tổ chức cấp phép sử dụng cho Nami. Điều Khoản này
và việc bạn sử dụng Dịch Vụ hay truy cập Nami.exchange không khẳng định hay ngụ ý việc Nami cấp
cho bạn bất cứ quyền nào đối với hoặc liên quan đến: (i) Nami.exchange hoặc Dịch Vụ, ngoại trừ sự cho
phép giới hạn đã được cấp ở trên; hoặc (ii) tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu của
Nami hoặc của các tổ chức cấp phép sử dụng cho Nami dưới bất kỳ hình thức nào.

2. TUYÊN BỐ RỦI RO
Giao dịch tiền mã hóa có những rủi ro đặc biệt khác các đồng tiền chính thức và hàng hóa trên thị
trường. Không giống như hầu hết các loại tiền tệ được hỗ trợ bởi các chính phủ hoặc các tổ chức hợp
pháp khác hoặc bằng hàng hóa như vàng hay bạc, tiền mã hóa là một loại tiền tệ đặc biệt, được hỗ trợ
bởi công nghệ và sự tin tưởng. Không có ngân hàng trung ương nào để có thể tiến hành các biện pháp
khắc phục để bảo vệ giá trị của tiền mã hóa trong một cuộc khủng hoảng hoặc in ra nhiều tiền hơn.
Giao dịch tiền mã hóa rất dễ bị ảnh hưởng bởi các bong bóng hoặc mất niềm tin dù hợp lý hoặc bất
hợp lý, mà có thể sụp đổ. Ví dụ, niềm tin vào tiền mã hóa có thể sụp đổ vì những thay đổi bất ngờ áp
đặt bởi các nhà phát triển phần mềm hoặc những người khác, một sự thay đổi pháp lý của chính phủ,
việc ra đời các loại tiền tệ mã hoá khác tốt hơn, hoặc giảm phát. Sự tự tin cũng có thể sụp đổ vì

những vấn đề kỹ thuật: nếu tính ẩn danh hệ thống bị tổn hại, nếu tiền bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc
nếu tin tặc hoặc các chính phủ có thể ngăn chặn các giao dịch.
Sử dụng Dịch Vụ tức là bạn đã hiểu và chấp nhận các rủi ro và tổn thân có thể có phát sinh và tự chịu
trách nhiệm với các rủi ro và tổn thất có thể phát sinh đó.
Bạn nên cẩn thận đánh giá xem tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro của bạn để có lựa chọn
thích hợp trong việc mua, bán, giao dịch tiền mã hóa.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ NAMI.EXCHANGE
TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG.
Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản người dùng cá nhân (“Tài
Khoản”). Bạn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, và đáp ứng các điều kiện do Nami quy định, để
được cấp một Tài Khoản. Việc đăng ký Tài Khoản yêu cầu bạn phải gửi cho Nami các thông tin cá nhân
nhất định, chẳng hạn như tên, số điện thoại di động của bạn và tuổi tác, bản sao chụp giấy tờ chứng
minh nhân thân hợp lệ, cũng như tối thiểu một phương thức thanh toán hợp lệ (hoặc thẻ tín dụng hoặc
đối tác thanh toán được chấp nhận). Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài
Khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài Khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cung
cấp phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc
bạn sẽ mất quyền truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra
trong Tài Khoản của bạn, và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu
Tài Khoản của bạn tại mọi thời điểm.
Trừ trường hợp được Nami cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài Khoản.
YÊU CẦU VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÙNG.
Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài Khoản của bạn. Bạn không được chuyển nhượng
hoặc chuyển giao Tài Khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác. Bạn đồng ý tuân
thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng Dịch Vụ, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích
hợp pháp. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản,
cho các người dùng khác hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu
cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ
chối truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.
NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP.
Nami có thể tùy ý cho phép bạn gửi, tải lên, công khai hoặc cung cấp cho Nami, thông qua các tính năng
văn bản, âm thanh và/hoặc hình ảnh, các nội dung và thông tin, bao gồm các nhận xét và phản hồi liên
quan đến Dịch Vụ, các yêu cầu hỗ trợ, các yêu cầu xác minh giao dịch (“Nội Dung Người Dùng”) tùy
từng thời điểm. Mọi Nội Dung Người Dùng do bạn cung cấp vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng việc
cung cấp Nội Dung Người Dùng cho Nami, bạn đồng ý cho phép Nami, trên cơ sở không có bản quyền,
không thể thu hồi, không có thời hạn, trên toàn thế giới, với quyền cho phép thứ cấp, để sử dụng, sao
chép, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, công khai, thực hiện công khai, và khai thác
bằng bất kỳ cách nào Nội Dung Người Dùng trong tất cả các định dạng (bao gồm liên quan đến Dịch Vụ

và hoạt động kinh doanh của Nami và trên các trang web và các dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần
thông báo thêm cho hoặc có được sự đồng ý của bạn.
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền tất cả các Nội Dung Người
Dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, và chấp thuận cần thiết để cấp cho quyền Nami sử dụng
Nội Dung Người Dùng như đã nêu trên; và (ii) Nội Dung Người Dùng hoặc thông tin bạn tải lên, công bố
hoặc cung cấp, hoặc việc Nami sử dụng Nội Dung Người Dùng như được cho phép theo quy định ở trên
sẽ không vi phạm, chiếm đoạt, xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền công khai
hoặc riêng tư của một bên thứ ba, hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng.
Bạn đồng ý không cung cấp Nội Dung Người Dùng mang tính phỉ báng, bôi nhọ, thù ghét, bạo lực, khiêu
dâm, hoặc bất hợp pháp như được Nami xác định hoặc theo quy định của pháp luật, bất kể thông tin đó
có thể được pháp luật bảo vệ hay không. Nami có thể, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát, theo dõi, hoặc
xóa Nội Dung Người Dùng vi phạm quy định trên, theo toàn quyền quyết định của Nami và vào bất kỳ lúc
nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.
TRUY CẬP MẠNG VÀ THIẾT BỊ.
Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng Internet để sử dụng Dịch Vụ. Phí sử dụng dữ liệu qua mạng
di động của bạn có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ từ một thiết bị không dây được
kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các phí này. Bạn chịu trách nhiệm sử dụng phần cứng
tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ và các bản cập nhật tùy từng thời
điểm. Nami không đảm bảo rằng Dịch vụ và Nami.exchange, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt
động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, Dịch Vụ có thể bị lỗi và chậm trễ vốn
thường gặp trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.
TỰ ĐỘNG CHUYỂN TIẾP EMAIL XÁC NHẬN CHUYỂN TIỀN QUA NGÂN HÀNG
Để sử dụng dịch vụ, bạn cần cài đặt tính năng chuyển tiếp email tự động (Auto Forwarding) trên Gmail,
Yahoo mail, Outlook mail và các hệ thống email tương tự về 1 email do Nami chỉ định là
nami@email.nami.exchange.
Như vậy, mỗi khi bạn thực hiện chuyển tiền VND cho thành viên khác để hoàn thành giao dịch, ngân
hàng sẽ gửi email xác nhận giao dịch thành công cho cả bạn và Nami. Nami sẽ căn cứ vào thông tin
email của ngân hàng để xác định là giao dịch đã thành công và làm căn cứ để hoàn tất giao dịch cho
bạn. Đây là cơ chế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn cũng như các thành viên khác giao dịch trên hệ
thống Nami Exchange và cũng đảm bảo Nami cũng không giữ tiền VND của bạn cũng như các thành
viên khác.
Một tài khoản chỉ hợp lệ và bắt đầu được giao dịch khi đã hoàn thành bước cài đặt chuyển tiếp email tự
động.

4. THANH TOÁN
Bạn hiểu rằng bạn có thể phải trả phí cho việc sử dụng Dịch Vụ (“Phí”). Các khoản Phí sẽ bao gồm thuế
được áp dụng nếu có theo quy định của pháp luật. Các khoản Phí mà bạn trả là không được hoàn lại, trừ
trường hợp Nami có quyết định khác. Tất cả các khoản Phí phải trả ngay lập tức và việc thanh toán sẽ
được Nami thực hiện bằng phương thức thanh toán ưu tiên được chỉ định trong Tài Khoản của bạn, sau

đó Nami sẽ gửi cho bạn một biên nhận qua email hoặc sẽ được thể hiện trên Nami.exchange. Nếu
phương thức thanh toán ưu tiên trên Tài Khoản của bạn được xác định là đã hết hạn, không hợp lệ hoặc
không thể tính phí, bạn đồng ý rằng Nami có thể, sử dụng phương thức thanh toán thay thế trong Tài
Khoản của bạn, nếu có.
Nami có quyền tùy ý thiết lập, xóa và/hoặc sửa đổi Phí đối với việc sử dụng Dịch Vụ tại bất kỳ thời điểm
nào. Nami sẽ nỗ lực thông báo cho bạn về những khoản Phí có thể được áp dụng, với điều kiện là bạn
sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản Phí phát sinh theo Tài Khoản của bạn bất kể bạn có biết về khoản Phí
đó hay không.

5. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, BỒI THƯỜNG.
TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH.
Nami khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, hay ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm các
bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của website Nami.exchange và
Dịch Vụ. Ngoài ra, Nami không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất
lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của website Nami.exchange hay Dịch Vụ, hoặc về việc Nami.exchange
hay Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không xảy ra lỗi. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro
phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.
Nami sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc mang
tính hệ quả, bao gồm tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài
sản, liên quan đến, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh do mọi giao dịch hoặc quan hệ giữa bạn và các thành
viên khác sử dụng Dịch Vụ, hoặc giữa bạn với các bên thứ ba. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về việc
chậm trễ hoặc không hoạt động của Nami.exchange do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát
của Nami.
BỒI THƯỜNG.
Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Nami và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Nami khỏi mọi
yêu cầu bồi thường, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, và các chi phí (bao gồm chi phí luật sư) phát sinh từ
hoặc liên quan đến việc: (i) bạn sử dụng Dịch Vụ; (ii) bạn vi phạm các Điều Khoản này; (iii) Nami sử dụng
Nội Dung Người Dùng; hoặc (iv) bạn vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

6. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Điều Khoản này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
THÔNG BÁO.
Nami có thể thông báo bằng phương thức thông báo chung về Dịch Vụ, gửi thư điện tử đến địa chỉ email
được đăng ký theo Tài Khoản hoặc Nội Dung Người Dùng của bạn, hoặc thông qua văn bản liên lạc

được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được đăng ký theo Tài Khoản của bạn. Bạn có thể thông báo
cho Nami bằng cách gửi thư điện tử theo địa chỉ support@nami.trade.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG.
Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều Khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có
sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nami. Bạn chấp thuận cho Nami quyền chuyển nhượng hoặc
chuyển giao Điều Khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho: (i) một công ty con hoặc chi nhánh; hoặc (ii)
một bên kế thừa của Nami. Quan hệ hợp đồng được xác lập theo Điều Khoản này không tạo thành mối
quan hệ liên doanh, hợp tác, lao động hoặc đại lý nào giữa bạn và Nami.
Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này được coi là không có hiệu lực hoặc không thể thực
thi, toàn bộ hoặc một phần, thì quy định hoặc phần đó, theo bất kỳ quy định nào của pháp luật, sẽ không
được coi là một phần của Điều Khoản này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực thi của
các quy định còn lại trong Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, Nami sẽ có
quyền, nhưng không có nghĩa vụ thay thế quy định hoặc phần của quy định không có hiệu lực hoặc
không thể thực hiện được bằng một quy định hoặc phần quy định hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực
thi ở mức tối đa có thể, có hiệu lực tương tự như quy định hoặc phần của quy định không có hiệu lực
hoặc không thể thực thi nêu trên. Điều Khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Nami và bạn liên
quan đến nội dung được quy định tại đây thay thế các thỏa thuận hoặc các cam kết trước đó liên quan
tới nội dung đó.

