


Goarbit é uma empresa
do grupo Gofintech
que lhe permite alugar
DAI e ter rendimentos
diariamente através
de sua plataforma.

Sobre GOARBIT 



Lançamento

março 2020

21 meses

Mais de
250 mil

usuários

Mais de 

120 países 



GoFintech é uma
Holding de negócios de
tecnologia com sede em
Dubai, Especializada em
desenvolver soluções para
economias descentralizadas.

O grupo GoFintech

Sede em Dubai



Goarbit usa algoritmos
exclusivos para gerenciar seus
ativos em diferentes protocolos
DE-FI que lhe permite alcançar
de maneira combinada 
até 500% de rendimentos 
anuais gerando liquidez como
market maker.

DE-FI01
Ethereum | Leading

Maker        | 1 Day %

02
Multichain | DEXes

Curve Finance  | 1 Day %

03
Ethereum | Lending

InstaDApp     | 1 Day %

$19,53B   |   8,80%

$15,35B   |   1,22%

$12,08B   |   2,28% 



A plataforma está 
disponível em versão web 
e Mobile para lhe trazer 
uma experiência simples 
e sem necessidade de 
conhecimentos
avançados em assuntos
cripto.

UI e UX



Contratos 
de locação
A melhor rentabilidade
para seus criptoativos.

Diario em contratos
de locação de DAI
Standard até 200% 

Diario em contratos
de locação de DAI
Gold Club até 200%



Deposite DAI 
Deposite DAI e crie um
novo contrato de locação
em apenas 2 etapas.

Compre DAI  
Se você não tem DAI, 
selecione a opção de 
comprar DAI usando, BTC, 
BNB, ETHER o USDT. 



Gold Club
Gold Club é um pool de
liquidez criado pelas 
contribuições de
Usuários Goarbit.



Você pode participar
contribuindo com
5% adicional ao valor
de seus contratos
de locação de ativos 
em sua conta.

Ganhe 3 vezes mais
velocidade em seus
contratos de locação 
de DAI



O melhor programa
de Afiliados

    5% por indicação.
    5% de binário.

    10% por indicação.
    10% de binário.
    2% sobre o saque de seus 
indicados diretos.



Nosso Plano de carreira consiste 
em Alcançar a pontuação 
necessária para obter direito a 
prêmios.

Plano de carreira

NÍVEL EXECUTIVO NÍVEL ELITE



3,000
Pontos

1,000
Pontos

Pin Pin + $ 150.00



20,000
Pontos

7,500
Pontos

Pin + Resort 2 Nights Pin + Iphone 13 PRO MAX



100,000
Pontos

40,000
Pontos

Pin + Macbook PRO

+ 2 Blue Diamond diretos

Pin + Rolex



+ 3 Black Diamond diretos + 3 Royal Black Diamond diretos

500,000
Pontos

250,000
Pontos

Pin + Toyota Corolla Pin + Audi Q5



+ 3 Imperial Black Diamond diretos + 4 Imperial Black Diamond diretos

2,000,000
Pontos

1,000,000
Pontos

Pin + MB GLE 53 AMG Pin + Audi R8



+ 5 Imperial Black Diamond diretos

5,000,000
Pontos

Pin + Lamborghini Urus



Square Token
Square Token é um
token utilitário criado 
para fornecer maior 
liquidez para a Goarbit 
e outros projetos do
Grupo GoFintech.



Use o SQUARE TOKEN
para suas contribuições
do Gold Club na Goarbit
e aproveite 20% de
desconto em cada
contribuição.

Programa
de benefícios
Square Token 



Os Tokens Square 
Utilizados para as 
contribuições do GOLD 
CLUB se queimam
reduzindo a oferta em
circulação, projetando 
uma tendência de 
crescimento em curto, 
médio e longo prazo.

Expectativa

1000$

1$



Cancelamento
de contrato
O Usuário tem o direito de 
cancelar seu contrato quando 
quiser, lhe será reembolsado 
70% do valor do contrato, 
deduzido o total de rendimentos 
já adquiridos até o momento.



Saques todas as Sexta-feiras 
de 6:00am até 6:00pm 
Horario ( GMT -4 )

48hrs para a compensação
dos saques  (días úteis)

Saque mínimo. $50,00.

Taxa de saque. 10%.

Saques em
Bitcoin



Relatórios
completos
de actividade

Tenha em suas mãos o
total controle de todas as 
suas atividades.

Relatórios completos por
filtro de atividades.

Nível Profissional.



Proteja sua privacidade com os
recursos mais avançados do
mercado 

Autenticador de 2 Fatores

Chave alfanumérica

identificação facial

O App
mais seguro

em breve



Comece hoje
a Ganhar!
Baixe o app, registre e dê início
a esse novo mundo Digital 
de Finanças. 

Disponível Em breve


