O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA EM CRIPTOMOEDAS

Uma Nova Era de Riqueza Começa....
www.bnbchain.io

SOBRE NÓS

Somos um grupo de desenvolvedores e educadores com a missão de
compartilhar nosso conhecimento com o mundo via BNBChain.
BNBChain é uma plataforma tecnológica projetada para educar pessoas
em todo o mundo sobre a tecnologia BNB e o seu potencial impacto nas
suas
vidas.
Somos uma empresa com valores claros, que nasceu através da
inovação
de um grupo de especialistas em Blockchain. BNBChain é uma empresa
que permite que seus membros façam parte de uma comunidade única
no setor onde proporcionarão aos seus membros experiências
enriquecedoras onde SOBRE NÓS poderão conhecer melhor sobre a

https://www.bnbchain.io/
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DOCUMENTOS LEGAIS

LEGAL DOCUMENTS

STATE OF WYOMING
Office of the Secretary of State

I, EDWARD A. BUCHANAN, SECRETARY OF STATE of the STATE OF WYOMING, do
hereby certify that according to the records of this office,

BNBChain Trade LLC
is a

Limited Liability Company
formed or qualified under the laws of Wyoming did on March 21, 2021, comply with all applicable
requirements of this office. Its period of duration is Perpetual. This entity has been assigned entity
identification number 2021-000990169.
This entity is in existence and in good standing in this office and has filed all annual reports
and paid all annual license taxes to date, or is not yet required to file such annual reports; and has
not filed Articles of Dissolution.
I have affixed hereto the Great Seal of the State of Wyoming and duly generated, executed,
authenticated, issued, delivered and communicated this official certificate at Cheyenne, Wyoming
on this 21st day of March, 2021 at 1:50 AM. This certificate is assigned ID Number 043156425.
is guaranteed
guaranteed a license on 23 July 2021 to carry om a trust or company
service business in Hong Kong.

Secretary of State
Th e lic en c e s hall be
be valid fro m 23 July 2021 to 22 July 2022, unles s
su spen d ed or rem oved earlier

Notice: A certificate issued electronically from the Wyoming Secretary of State's web site is immediately valid and
effective. The validity of a certificate may be established by viewing the Certificate Confirmation screen of the
Secretary of State's website https://wyobiz.wyo.gov and following the instructions displayed under Validate Certificate.
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https://www.bnbchain.io/

VIETNAM-

POR QUE A MOEDA BNB?

BNB é a moeda nativa da Binance, a maio exchange de
criptomoedas do mundo.
Fornece transações extremamente rápidas
Pode ser usado para comprar e vender
uma enorme variedade de criptomoedas
É seguro e protegido
O BNB acabará se tornando a
principal moeda descentralizada
de troca da Binance.
Novas criptomoedas serão listadas na
bolsa Binance, e o uso da Binance Coin
proporcionará um mercado perfeito para
negociar uma variedade de tokens virtuais.

https://www.bnbchain.io/

ECOSSISTEMA
DA CADEIA BNB
Pagamento auditado pela BNB Smart Chain
LUCROS DIÁRIOS AUTOMÁTICOS de segunda
a sexta-feira
Um plano de negócios único e sustentável
Oportunidade de renda passiva
Depósito mínimo de apenas $ 50
Acesso a todo o ecossistema do BNBchain
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POR
QUE
BUSD
LEGAL DOCUMENTS

BUSD é projetado para manter um valor de mercado estável. Ele permite que investidores e traders mantenham um ativo
de POR QUE BUSDbaixa volatilidade na blockchain sem a necessidade de sair do espaço cripto. Acumule mais BUSD no
mercado de baixa para o mercado de alta.
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https://www.bnbchain.io/

PROGRAMA DE AFILIADOS
O Programa de Afiliados do BNBCHAIN é muito lucrativo e manterá todos os nossos membros intensos em seu crescimento
durante a jornada conosco.

ATÉ 1,2%

Renda Passiva

ATÉ 60%

Bônus de Correspondência

https://www.bnbchain.io/

18%

Nível de Remuneração

PROGRAMA DE RECOMPENSA

RUMO À LIBERDADE
FINANCEIRA
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RENDA PASSIVA

Como seu BNBChain é incubado por 300 dias. Você se torna
elegível para ganhar uma renda passiva de até 1,2%
diariamente, dependendo do seu pacote.
Se sua renda se tornar 300% de seus pacotes, você precisará
reinvestir (Excluindo programa de recompensas)
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PACOTE

INVESTIMENTO

DIÁRIO

C1

$50

0.5%

C2

$100

0.6%

C3

$250

0.7%

C4

$500

0.8%

C5

$1000

0.9%

C6

$5000

1.0%

C7

$10000

1.1%

C8

$25000

1.2%
https://www.bnbchain.io/

NÍVEL

NÍVEL DE RENDA

CONDIÇÃO

1

8%

NA

2

4%

1 DIRETO

3

2%

2 DIRETO

4

1%

3 DIRETO

5

1%

4 DIRETO

6

1%

5 DIRETO

7

0.5%

6 DIRETO

8

0.5%

7 DIRETO

https://www.bnbchain.io/

NÍVEL DE REMUNERAÇÃO

O lucro da Remuneração de Nível BNBchain pode pagar a cada
usuário diariamente em BUSD ou BNB Coin. O usuário podeobter
saque automático diariamente
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BÔNUS DE CORRESPONDÊNCIA

PACOTE

NÍVEL

C1

1

10%

C2

2

10%, 5%

O bônus de correspondência é um bônus para motivá-lo a ajudar
seu pessoal a ter sucesso. Este bônus

C3

3

10%, 5%, 5%

paga a porcentagem com base na Remuneração de
Nível da sua equipe patrocinada pessoalmente.

C4

4

10%, 10%, 5%, 5%

Quando um membro que você introduziu ganha um NÍVEL RENDA
você recebe de até 10% do pagamento da Renda dele. Quando
seus membros pessoais apresentados produzem novos
membros.
Você ganha 10%, 5% do nível deles e assim por diante, em
até 8 NÍVEIS

C5

5

10%, 10%, 5%, 5%, 5%

C6

6

10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C7

7

10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C8

8

10%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

BÔNUS DE CORRESPONDÊNCIA
POR REFERÊNCIA

08

https://www.bnbchain.io/

CONDIÇÃO DE RECOMPENSA (EMPRESA)

RECOMPENSA

REMUNERAÇÕES

$5000 (40:40:20)

$100

$40 x 10 Meses

$10000 ( 40:40:20)

$200

$80 x 10 Meses

$20000 (40:40:20)

$400

$160 x 10 Meses

$40000 (40:40:20)

$800

$320 x 10 Meses

$80000 (40:40:20)

$1600

$640 x 10 Meses

$160000 (40:40:20)

$3200

$1280 x 10 Meses

$320000 (40:40:20)

$6400

$2560 x 10 Meses

$620000 (40:40:20)

$12800

$5120 x 10 Meses

$1220000 (40:40:20)

$25600

$10240 x 10 Meses

$2480000 (40:40:20)

$51200

$20480 x 10 Meses

https://www.bnbchain.io/

PROGRAMA DE RECOMPENSA

GANHE RECOMPENSA E RENUMERAÇÃO MENSAL !
Expanda seus negócios com BNBChain e ganhe
recompensas Enormes e conserte salários mensais.

Nota: Negócios de 40% a partir da 1 ª etapa, 40% na 2ª
etapa e 20% da outra etapa contarão
para a Recompensa.
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INFORMAÇÃO
Cadastro Gratuito.
O saque mínimo é de $ 10.
Os Lucros Diários serão creditados diariamente em BUSD ou BNB Coin.
Recompensas e renumerações serão pagos mensalmente.
O ganho diário será pago até 1,2%, você receberá de segunda a sexta-feira.
Nível de Renda de Remuneração é pago diariamente.
300% é uma renda máxima que você receberá, então você precisa reativar seu pacote.
Após a obtenção da Recompensa , o Próximo Negócio de Recompensas começará desde o início.
A equipe de suporte estará disponível no serviço de Telegram e e-mail 24 horas por dia.
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CONTATE-NOS

Em um sistema onde tudo é automatizado, pensamos que nossa equipe de suporte
também deveria estar no piloto automático e desenvolvemos a Rede BNB. O bot
pode responder a várias perguntas de milhares de pessoas
simultaneamente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Ainda não encontrou respostas para suas dúvidas?
O chatbot pode direcioná-lo para nossa equipe de suporte

Telegram

t.me/bnbchain

bnbchain

Instagram

Email
info@bnbchain.io

bnbchain/

https://www.bnbchain.io/

Facebook
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