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P2P Trading is now live on Firm A, enabling

Наразі торгівля P2P відбувається на фірмі А,

you to buy and sell coins directly with other

що дозволяє вам прямо купувати та

users at mutually agreed upon prices.

продавати монети іншим користувачам за
цінами, погодженими обома сторонами.

Here are some ways for you to grab some

Ось декілька шляхів для отримання

rewards when you buy coins on P2P Trading! винагороди при купівлі монет під час P2P
торгівлі!
Get 8 USDT when you buy 88 USDT in your

Отримайте 8 USDT при першій купівлі 88

first purchase

USDT

Get 15 USDT when you buy any amount for

Отримайте 15 USDT прі купівлі на будь-яку

five (5) cumulative days

суму протягом п’яти (5) днів у сукупності

Grab a share from a 20,000 USDT prize pool

Отримайте долю в призовому фонді розміром

when you buy ≥ 100 USDT

20 000 USDT при купівлі ≥ 100 USDT

Get even more rewards when you complete

Отримайте ще більше винагород, якщо

more tasks from now until March 14, 2022,

виконаєте більше завдань відтепер і до 10

10AM UTC.

години ранку, 14 березня 2022 р.

[Get More Details]

[Отримати більше інформації]

Terms & Conditions apply.

Діють відповідні умови та положення.

For more details, please check out our blog

Для отримання детальної інформації, будь

here.

ласка, перегляньте наш блог тут.
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Only new USDT deposits channeled into the

Будуть враховуватися лише нові депозити в

MT4 Account during the campaign period will

USDT, які були зараховані на рахунок MT4

be counted.

протягом періоду дії кампанії.

If you make a deposit into the Spot Account,

Якщо ви зробили депозит на Спотовий

please manually transfer it to the MT4

рахунок, будь ласка, спершу переведіть його

Account first.

на рахунок MT4 вручну.

The daily average USDT balance is

Щоденний середній баланс USDT

calculated as the sum of the hourly

обчислюється як сума погодинних снепшотів

snapshots of the USDT balance in your Spot

балансу USDT на вашому Спотовому

Account, ByFi Account and Derivatives

рахунку, ByFi рахунку та деривативному

Account in a day divided by 24 hours.

рахунку, поділена на 24 години.

Firm A coupons can be used to offset trading

Купони фірми А можна використовувати в

fees for Derivatives trading (exclusive of

якості виплат комісійної винагороди за

Spot).

торгівлю Деривативами (на відміну від
Споту).

They will be deducted to cover trading fees

Їх будуть знімати для покриття торгівельних

prior to user's own capital.

витрат першочергово перед тим, як
використати власний капітал користувача.

The coupons (if applicable) will be credited to

Купони (якщо вони застосовуються) будуть

eligible users one (1) month after the event

надаватись в кредит зареєстрованим

ends.

користувачам протягом одного (1) місяця
після закінчення заходу.

For more information, please refer to the

Для отримання більш детальної інформації,

Latest Firm A Promotions, Bonus and

будь ласка, зверніться до останніх

Coupons FAQ.

найпоширеніших запитань про просування,
бонуси та купони фірми А.

Firm A's P2P trading platform will undergo

На торгівельній платформі P2P фірми А

system maintenance to help ensure a secure

відбуватиметься системне технічне

and stable trading environment.

обслуговування з метою подальшого
забезпечення безпечного та стабільного
торгівельного середовища.

Order placements on the P2P platform will be Розміщення замовлень на платформі P2P
temporarily suspended.

буде тимчасово призупинене.

USDC Account is a derivatives trading

Рахунок USDC є деривативним торгівельним

account using USDC as collateral.

рахунком, який використовує USDC для
забезпечення.

You can trade Perpetual and Options

Ви можете торгувати безстроковими та

products that are quoted in USD and settled

опційними продуктами, які котуються в

in USDC.

доларах та розміщені в USDC.

The exchange rate between USD and USDC

Курс обміну між доларом та USDC становить

is 1:1.

1:1.

Firm A will calculate the maintenance margin

Фірма A розрахує підтримуваний гарантійний

utilization of your USDC Account for risk

прибуток від використання вашого рахунку

control and capital efficiency.

USDC з метою подальшого контролю ризиків
та забезпечення ефективності капіталу.

Please note that liquidation may be triggered

Зверніть увагу, що може бути розпочата

if the maintenance margin utilization is equal

ліквідація, якщо підтримуваний гарантійний

to or greater than 100%.

прибуток дорівнює або більше 100%.
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Ready to be a VIP?

Готовий бути VIP-ом?

Apply now and enjoy priority support and

Подай заявку зараз та насолоджуйся

exclusive perks alongside your very own VIP

пріоритетною підтримкою та ексклюзивними

Relationship Manager!

привілеями завдяки веденню власним
менеджером з VIP зв'язків!

Bull or Bear, Enjoy Guaranteed Yields

Насолоджуйся гарантованою дохідністю на
бичачому чи ведмежому ринку

Stake and grow your crypto assets.

Роби ставки та розвивай свої криптоактиви.

Hello Stable APY, Goodbye FUD

Скажи привіт стабільному APY та прощавай
FUD

Grow crypto assets with Firm A and earn $80

Розвивай власні криптоактиви з фірмою А та

rewards.

отримуй 80$ винагороди.

Level up your trading experience with

Підвищуй свій рівень торгівельного досвіду

exclusive deals and priority support.

завдяки ексклюзивним угодам і пріоритетній
підтримці.

⭐ Sign up and apply for our VIP Club today!

⭐ Зареєструйся та подай заявку до нашого
VIP клубу вже сьогодні!

Terminology

Термінологія

Token Allocation

Виділення токену

Governance Token

Управління токеном

Unrealized P&L

Нереалізовані прибутки та збитки

Free Margin

Вільний прибуток

Market Manipulation

Маніпулювання ринком

Open Interest

Відкритий інтерес

Floating Returns

Плаваюча дохідність

Leveraged Token

Використаний токен

Annualized Percentage Yield

Річний відсотковий прибуток

Mark Price

Ціна маркування

