
GUIA RÁPIDO

COMO INSTALAR CARTEIRA AMBK 



BAIXE NOSSO APLICATIVO NAS LOJAS DA 
APPLE E/OU PLAY STORE 

AMBANK COIN, CRIPTOMOEDA DE 
ALTA PRIVACIDADE

BAIXE AGORA



INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIA

CRYPTOMOEDAS



FUTURO COM AMBK

¢AMBK é a próxima evolução do dinheiro eletrônico, rápido, 
eficiente e seguro. 

¢A primeira criptomoeda mista feita para investidores, 
comerciantes, comunidade e afiliados.

¢AMBK Coin, é uma moeda peer-to-peer (P2P) da Internet, 
que permite transações privadas, instantâneas e rápidas 
usando o protocolo Zerocoin, com taxas de transação 
baixas para qualquer cliente no mundo.

¢Com o crescimento do uso dos pagamentos digitais, os 
pagamentos em criptomoedas vão se tornarem mais fáceis. 
Acreditamos que as pessoas confiarão cada vez mais em 
formas descentralizadas de serviços financeiros, por isso, a 
importância de se criar um sistema fácil de usar e confiável.



APÓS INSTALAÇÃO DO WALLET
FAZER BACKUP: IMPORTANTE!

§ Clique sobre o nome da carteira que você criou.



§ Clique sobre os três pontos na parte superior 



§ Clique em continuar.



§ Alterando o IDIOMA para português Passo 1.



§ Alterando o IDIOMA para português Passo 2.



§ Alterando o IDIOMA para português Passo 3.



§ Alterando o MOEDA para REAIS Passo 1.



§ Alterando o MOEDA para REAIS Passo 2.



GUIA RÁPIDO

COMO COMPRAR AMBK 
PELA WALLET



BAIXE NOSSO APLICATIVO NAS LOJAS DA 
APPLE E/OU PLAY STORE 

AMBANK COIN, CRIPTOMOEDA DE 
ALTA PRIVACIDADE

BAIXE AGORA



INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIA

CRYPTOMOEDAS
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COMPRAR AMBK PELA PLATAFORMA

¢AMBK é a próxima evolução do dinheiro eletrônico, rápido, 
eficiente e seguro. 

¢A primeira criptomoeda mista feita para investidores, 
comerciantes, comunidade e afiliados.

¢AMBK Coin, é uma moeda peer-to-peer (P2P) da Internet, 
que permite transações privadas, instantâneas e rápidas 
usando o protocolo Zerocoin, com taxas de transação 
baixas para qualquer cliente no mundo.

¢Com o crescimento do uso dos pagamentos digitais, os 
pagamentos em criptomoedas vão se tornarem mais fáceis. 
Acreditamos que as pessoas confiarão cada vez mais em 
formas descentralizadas de serviços financeiros, por isso, a 
importância de se criar um sistema fácil de usar e confiável.



APÓS INSTALAÇÃO DO WALLET

§ Clique sobre o nome da carteira que você criou.



§ Clique sobre Icone



§ Clique em continuar.



§ Clique Informe o Valor e preencha os dados.



§ Faça a transferência do Valor selecionado.



§ Veja os detalhes do seu pedido.



§ Veja os detalhes do seu pedido.



§ Depósito confirmado? Veja qual é a quantidade
de AMBK que você vai receber na sua carteira.
.



§ Envio de comprovante para agilizar o crédito em AMBK
.


