
Một phương pháp đơn giản để nạp tiền vào tài khoản cá nhân của
bạn thông qua Tether (USDT)

Trong hướng dẫn minh họa từng bước này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách dễ dàng để
mua Tether (USDT) trên mạng Tron (TRC20) bằng tiền tệ fiat trên sàn giao dịch Binance và
nạp tiền vào các tài khoản cá nhân của bạn trong hệ sinh thái theo cách có lợi nhất.

1. Bạn hãy đăng nhập vào Binance thông qua ứng dụng hoặc qua địa chỉ URL:
https://www.binance.com. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký.

2. Trong menu trên cùng bên trái, hãy mở mục “Mua tiền điện tử” và chọn các phương án
có sẵn ở quốc gia của bạn — nạp tiền bằng thẻ, mua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, giao dịch
P2P hoặc số dư fiat (số tiền bạn đã có trong số dư Binance của mình).

3. Lựa chọn stablecoin USDT từ danh sách, nhập số tiền bạn muốn nạp và hoàn tất giao
dịch mua.

4. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của hệ sinh thái và truy cập theo đường dẫn “Ví —
Thanh toán — Tiền điện tử — USDT (Tron TRC20) (0xpay)”, nêu số tiền nạp* và nhấp vào
“Thanh toán”.
* Hãy tính đến phí hoa hồng dịch vụ - 5 USDT

https://www.binance.com
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin


5. Sao chép địa chỉ ví đã tạo để thanh toán.

6. Quay lại Binance và nhấp vào biểu tượng ví (ứng dụng) hoặc menu thả xuống trong
phần "Ví".



a) Chọn "Fiat và Spot"

b) Tìm và chọn USDT, ở góc dưới bên phải chọn "Rút tiền".

c) Nêu địa chỉ ví được sao chép từ tài khoản cá nhân của hệ sinh thái
d) Chọn mạng TRX Tron (TRC20) (điều quan trọng là đảm bảo cả hai mạng đều khớp)
e) Nêu số tiền USDT mong muốn nạp vào tài khoản cá nhân của bạn (chú ý đến tiền hoa
hồng) và nhấp vào "Rút tiền"



7. Chờ số tiền được nạp vào số dư tài khoản trong vòng 10-15 phút và bắt đầu mua sắm
các sản phẩm yêu thích thuộc hệ sinh thái NEEW.

Đó là tất cả các bước để nạp tiền vào số dư tài khoản cá nhân bằng stablecoin USDT.

Xin lưu ý:

● Các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử trên blockchain không thể hoàn tác.
Trong trường hợp xảy ra lỗi, số tiền của bạn sẽ bị mất mà không thể thu hồi được.
Trước khi thực hiện giao dịch, hãy kiểm tra cẩn thận tính đúng đắn của dữ liệu đã
nhập.

● Khi chuyển số tiền lớn, đôi khi nên chuyển thử một số tiền nhỏ để tránh nhầm lẫn.

● Khi nạp tiền số dư tài khoản cá nhân bằng tiền điện tử, mỗi lần sẽ có một địa chỉ ví
cá nhân tạm thời mới được tạo ra.
Không được phép thực hiện các giao dịch lặp lại đến địa chỉ của các ví được tạo
trong những yêu cầu nạp tiền trước đó – những khoản thanh toán như vậy sẽ không



được thực hiện và không được hoàn trả lại. Cần phải tạo ra một yêu cầu mới cho
mỗi lần nạp tiền vào tài khoản cá nhân!

Chúc bạn mua sắm thành công!


