
Hướng dẫn làm thủ tục xác minh thành viên (KYC) cho người tham gia dự án Cryptaur – 

thực hiện thủ tục thông qua ví Cryptaur Ether Wallet (CEW) 

1. Đăng nhập vào tài khoản Cryptaur của bạn tại http://wallet.cryptaur.com, điền địa chỉ email và 

mật khẩu. 

 

 

2. Đồng ý thực hiện thủ tục xác minh thành viên (KYC). Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang 

thực hiện xác minh. 

 

http://wallet.cryptaur.com/


3. Xác nhận thông tin trên trang xác minh. 

 

4. Nếu bạn có 500000 PROOF hoặc nhiều hơn, hãy tải lên các giấy tờ sau: 

 Thị thực (thị thực hoặc thẻ căn cước công dân (CMND) với ảnh chụp chính chủ. 

 Hóa đơn (xác nhận địa chỉ thường trú, thị thực với tem xác nhận chỗ ở hiện tại hoặc một 

trong những giấy tờ được cấp trong vòng 6 tháng như hóa đơn tiện ích, tài khoản đóng 

thuế tại địa phương, hoặc bản sao kê tài khoản tại Ngân hàng. 

 Tài liệu ngân hàng (giấy xác nhận thành viên tham gia có tài khoản tại Ngân hàng) 

Các giấy tờ phải nộp dưới dạng nguyên bản hoặc bản sao có công chứng. 

 

 



 

5. Bấm nút Gửi 

6. Chờ xác nhận thủ tục, thông báo sẽ được gửi qua email. 

7. Bạn có thể xem cập nhật thủ tục tại prover.io. 

https://prover.io/investors.php


 

 - Xác minh thành công 

 - Đang xử lý 

 - Không đạt 

8. Sau khi thực hiện thủ tục Xác minh thành viên (KYC) thành công, PROOF token sẽ được 

chuyển vào ví Cryptaur của bạn. 



 

Lưu ý: Nếu bạn thực hiện xong thủ tục KYC nhưng không tải lên các giấy tờ yêu cầu, thì chỉ tối 

đa 499,999 PROOF được chuyển đến tài khoản NEM. Để được cấp thêm PROOF, bạn cần phải 

tải lên các giấy tờ yêu cầu. 


