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Ao usar nossas plataformas sugerimos que todos os

usuários criem uma nova conta de email.  Isso evita

que aquele email que você sempre usa seja o

caminho de hackers que podem estar aguardando

uma brecha para atacarem sua conta. 

 Veja abaixo alguns exemplos de emails seguros. Mas

lembre-se sinta-se à vontade para criar o email onde

você se sentir mais confortável.

protonmail.ch
hushmail.com
mailfence.com
tutanota.com

É de extrema importância que utilize uma VPN para

manter a privacidade e a segurança enquanto acessa a

Xchange.ee VPN ou Rede Privada Virtual é um túnel

seguro entre dois ou mais dispositivos. As VPNs são

usadas para proteger o tráfego privado na web contra

a espionagem, a interferência e a censura. Nossa

equipe de segurança recomenda ao usuário X a

instalar uma das VPNs listadas a seguir: 

expressvpn.com
nordvpn.com
cyberghostvpn.com
privatevpn.com



Nós da X prezamos pela segurança e privacidade de nossos usuários. 

Para nós o direito de manter seus dados seguros é a pedra fundamental de

nosso trabalho e, portanto, damos diversas sugestões e dicas para que você

utilize com tranquilidade nossas plataformas.

Embora não seja obrigatório tomar todas as medidas que sugerimos, você

sempre encontrará essas dicas em nossos websites e APPs. 

Temos o compromisso de sempre garantir o mais alto nível de segurança

possível em nossos produtos mas lembramos que você também é

responsável por manter seus dados seguros.

Cuidado com APPs que podem obter dados sensíveis em seu celular e

verifique sempre se o APP que está baixando pertence a nossa empresa. Só

trabalhamos com lojas oficiais da Apple Store e Google Store.

Nossos cadastros são seguros e estamos sempre preocupado com sua

privacidade. 

Usamos as mais modernas tecnologias para oferecer aos nossos clientes

tranquilidade em todas suas operações.

Em alguns casos você terá que preencher formulários e até ter que ir a um

cartório mas entenda que seguimos as regras e normas das autoridades de

cada país que operamos.



O PRODUTO



A Xchange.ee é uma plataforma de compra e

venda de cripto moedas 100% cripto e voltada para

usuários experientes assim como para aqueles que

estão chegando no mercado.

Somos uma exchange segura para transações em

moedas digitais100% CRIPTO. As moedas são

comercializadas através do uso de stable coins ou

entre elas.

a quem se destina?

Segurança

Privacidade

Rapidez

Várias criptomoedas 

Book de ofertas 

100% cripto

OTC

Atendimento técnico e especializado 

BENEFÍCIOS



GUIA RÁPIDO

Escolha o idioma que
deseja navegar e siga para
seu link de interesse.

Acesse o site em
www.xchange.ee e vá ao
menu superior do site.
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COMO FUNCIONA?



Para acessar a PLATAFORMA
clique no botão correspondente.
Você será redirigido para uma
página de cadastro e escolha
seguir para a Plataforma ou ler
nossas dicas de segurança.  
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Para navegar e utilizar a plataforma da xchange você não precisa
necessariamente seguir nossas dicas e pode pular direto para o
ambiente de utilização.

4 Registre-se-se na área de LOGIN.

O cadastro é intuitivo e segue os
mesmos procedimentos de
cadastro de uma simples conta
de e-mail.

Depois de feito seu cadastro e
seguir todos os passos você vai
poder entrar na plataforma.

Faça, então, seu LOGIN.
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Além de sua senha você deverá usar um código de verificação em 2
etapas que se chama 2FA. Esse código te assegura que um outro
passo de autenticação além de sua senha está habilitando seu
acesso a plataforma.

Ao acessar a tela de login abaixo do QR-CODE existe o espaço para
você inserir seu código de 2 etapas do seu autenticador externo.

Aconselhamos usar o Google Authenticator, o qual temos link para
como se criar uma conta e vídeo na seção GUIA RAPIDO do site.

Google Authenticator é um software de token que implementa
serviços de verificação de duas etapas usando Algoritmo de One-
time Password baseado em tempo e Algoritmo de One-time
Password para autenticar usuários. 
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AUTENTICÃO 2FA
A internet é um ambiente que sofre ataques hackers o tempo todo, e por possuir
sistemas com dados sensíveis, é preciso implementar múltiplas formas de
validação para garantir a autenticidade do usuário. Por esse motivo pedimos que o
usuário da Xchange.ee faça sua parte ativando a proteção 2FA.

O que é autenticação de dois fatores ou 2FA, e como ela funciona?

Na autenticação 2FA são gerados códigos de verificação que expiram em
determinado tempo, se ele estiver ativado, você receberá um código temporário de
6 dígitos, que pode ser usado apenas por cerca de 20 segundos. Após isso, o código
expirará e um novo será gerado.

Passo 1
Instalar o app Google Authenticator em um
smartphone. Ele está disponível gratuitamente pelo
Google Play e Apple Store. Siga as instruções do
Google.

Passo 2
Sempre que você for fazer seu login acesse o Google
Authenticator e insira o código quando solicitado.

1. menu 
2. top menu preço 
3. sessão do usuário 
4. formulário de compra

5. livro de ofertas
6. trades 
7. ordems do usuário
8. suporte

Após se cadastrar e acessar a 
plataforma você encontra:7

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/google-authenticator/id388497605?mt=8


No Livro de Ofertas
você vai ver as ofertas
do momento.

Use as abas COMPRA ou
VENDA e comece seu
TRADING.
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10 Na plataforma você conta com avisos ao lado das

ações dentro de interrogações (?) explicando para
que se destina aquele campo.



Na sua WALLET você
encontra todas suas
moedas e saldos.
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Ao clicar em uma
moeda você encontra
o qrcode para envio
ao endereço de
depósito.

Ao clicar em uma
moeda você encontra
também a retirada e
seu histórico de
transação.
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