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1.) Apa itu MasterWin (MW)? 
 

Masterwin adalah blockchain masternode pertama kali dengan 
sistem tombola winning. Proyek kita adalah koin masternode 

dengan system tombola di dalam background. Keuntungannya 
adalah ketika anda mendapat koin hasil masternode melalui 

system reward/struktur reward. Dengan bekerja sama dengan 
berbagai layanan masternode sharing, pelanggan kita bisa mulai 
mendapatkan earning dari koin MasterWin (MW) yang mereka 
beli. Sistem masternode sharing mengatur banyak hal sehingga 

beberapa pemilik koin bersama dapat memiliki masternode. 
Sebagai hasilnya, koin yang dihasilkan masternode didistribusikan 
setiap hari ke semua pemilik masternode sharing. Ini mendukung 

kohesi di komunitas. 
 
 
 

Keuntungan masternode sharing sebagai berikut : 
 

1. Anda tidak harus membeli semua kolateral masternodenya 
2. Biaya rendah, hanya dikurangkan dari reward masternode dan 

tidak harus dibayar ekstra 
 
 
 

Ada 31.000.000 koin dari dari koin MasterWin (MW). Dari semua 
ini, ada 11.000.000 akan ditahan. Artinya 20.000.000 koin akan 
dibuat tersedia untuk struktur reward masternode. 11.000.000 
koin akan digunakan untuk Pemasaran melalui Airdrop, Bounty, 

Tombola, Biaya Server, dll. 
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2.) Distribusi Penjualan PRESALE 
 
 

Persentase distribusi koin MasterWin (MW) ditunjukkan 
sebagaimana gambar dibawah ini : 
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3.) Bagaimana cara kerjanya? / Bagaimana caranya saya bisa 
menang? 

Semua pelanggan yang membeli minimal 100 koin MasterWin, 
secara otomatis mengambil bagian didalam Tombola besar 
dengan alamat dompet mereka. Harga bervariasi tergantung 
keberhasilan koin MasterWin dan tergantung dari bidang 
teknologi, elektronik, rumah tangga, dll. 

Agar dapat berpartisipasi didalam Tombola, kita butuh alamat 
email dari partisipasi kompetisi kita tentunya alamat dompet 
dimana koin MasterWin disimpan. Agar dapat memverifikasi 
dompet, kita butuh video dari pengguna yang menunjukkan 
dompet beserta alamat dompetnya, kredit dan tanggal kapan 
dia membeli koin MasterWin. Tombola terjadi setiap tiga bulan 
setelah undian pertama. 

Hadiah akan menjadi Tombola di antara semua peserta yang 
telah memverifikasi dompet mereka dengan video dan memiliki 
setidaknya 100 koin MasterWin. Hadiah yang akan 
dimenangkan akan dipublikasikan di situs web kami selama fase 
PRESALE (17 Desember 2019 - 20 Februari 2020). Pemenang 
akan dipublikasikan di situs web kami dengan rincian yang anda 
berikan (dengan nama awal dan alamat dompet Anda). 

Undian kedua dimulai pada 21 Februari 2020 sampai 20 Mei 
2020, membutuhkan 250 koin MasterWin untuk berpartisipasi. 

Jika koin MasterWin telah terdaftar di exchanger dan pengguna 
memutuskan untuk membeli koin disana, tentu saja mereka 
juga berpartisipasi didalam Tombola. 
Agar dapat menggaransi secara adil, Tombola dalam beberapa 
kasus, hanya pengguna yang memiliki 100 koin MasterWin yang 
dapat berpartisipasi didalam Tombola. Pemenang akan 
diberitahukan melalui alamat email yang mereka berikan 
provide. Jika pemenang tidak mendaftar dalam seminggu, 
pemenang baru akan menarik siapa yang akan menerima 
hadiah. 
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4.)  Bagaimana hadiah berjalan? 
 

Semua hadiah akan dikirim kepada pemenang tanpa 

dipungut biaya selama berada dalam kawasan eropa. 

Pemenang yang berasal di luar itu, diharuskan 

menanggung biaya pengiriman. Jika pemenang tidak 

disepakati, hadiah akan diundi lagi. 
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5.) Rincian Koin MasterWin (MW) 

 

Disini anda akan menemukan data tentang koin kita, seperti berapa 
koin yang ada, algoritmanya apa, POS atau masternode, port 

masternode itu yang mana (33533) yang dapat digunakan, dll. 

Untuk menjalankan masternode, anda membutuhkan 4000 koin 
MasterWin (MW) 
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6.) Sistem Reward 

 

Disini anda akan menemukan data di system reward kita, berapa koin 

yang dibayarkan dalam sekali per blok. 

 

Contoh: dari blok 60.000- 80.000 anda mendapat 5,6 koin (MW) 
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7.) Pilihan Pembayaran 

 

Kita di MasterWin menawarkan pada anda system pembayaran 
yang spesial. 

Anda bisa membeli koin MasterWin dengan dua belas mata 
uang kripto yang berbeda. 

 

Anda bisa mencari representasi kecil di grafik berikut ini: 
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8.) Jejak Perjalanan 

 

 

10-Jan-2019 

Konsep dan whitepaper 

 

Pengembangan konsep Tombola dan whitepaper bersama tim kita. 

 

11-Jan-2019 

Dompet dan website 

 

Setelah menyelesaikan whitepaper, kita dan tim mengembangkan 

dompet dengan struktur reward. Website, termasuk semua grafik, 

diimplementasikan secara teratur oleh tim kita. 

 

12-Jan-2019 

Sosial media 

 

Anda sekarang bisa mengetahui kita di channel social media terpilih. 

Anda dapat menemukan kita di Twitter, Discord dan Bitcointalk. 
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17-Des-2019 

Dimulainya PRESALE 

 

Fase PRESALE termasuk Tombola dimulai pada 17 Desember 2019  

sampai pada 20 Februari 2020. Anda bisa menemukan dompet kita di 

github.com, dimana itu tersedia untuk anda download. Alternatifnya 

anda bisa temukan ini juga di website kita. 

 

15-Jan-2020 

Berencana mendaftarkan koin MasterWin (MW) di halaman berikut 

ini: 

 

masternodes.online, masternodes.biz, ihostmn.com, crypos.io, 

nodehub.io, p2p-coins.pro, midas.investments, coingecko.com, 

crex24.com,.. lebih banyak lagi akan ditambahkan bulan mendatang. 

 

20-Feb-2020 

Akhir dari tombola yang pertama 

 

Me-Restart Tombola kedua: 21 Februari 2020, yang berakhir pada 

tanggal 20 Mei 2020 

 

10 hadiah akan menjadi Tombola bagi yang memiliki 100 koin 

MasterWin (MW) di wallet mereka dan memiliki otoritas mereka 

sendiri dengan video. 
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9.) Representasi visual dompet kita 

 

Hai pemirsa! Dibawah ini anda dapat melihat gambar dompet 

kita. Kita harap anda menikmatinya. Jika anda memiliki 

pertanyaan seputar dompet, mudah, hubungi kita di channel 

Discord pada: https://discord.gg/XbnbzC2  

 

 

 
 

 

  

https://discord.gg/XbnbzC2
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10.) algorithm 

 

Algoritma adalah kode yang bersih dari segala macam kondisi 

penyelesaian masalah, atau masalah class. Algoritma dibuat dari 

sejumlah keterbatasan langkah individu definisi yang sempurna. 

Mereka dapat diimplementasikan dalam program komputer untuk 

dieksekusi, tetapi juga dapat diformulasikan ke dalam bahasa 

manusia. Saat memecahkan masalah, input tertentu diubah menjadi 

output tertentu. 

 
Source of origin: https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#Definition 

 

 

11.)Apa itu masternode? 

 

Masternode adalah server yang berada didalam jaringan 

desentralisasi. Karena itu harus ditekankan bahwa masternode dapat 

melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah node, 

seperti : 

 

•  Memproses transaksi yang bersifat anonim dan rahasia  

•  Transaksi instan 

•  Mengawasi jaringannya sendiri (contoh: hypernodes) 

•  Untuk mempunyai hak voting agar dapat melaksanakan 

 tugasnya 

 

Dengan fungsi tambahan, masternode seharusnya membawa 

keamanan dan skalabilitas lebih untuk jaringannya.  Batas high 

investasi mencegah monopoli dan sentralisasi, misalnya melalui 

penambangan gabungan. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#Definition
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12.) Syarat dan Ketentuan 

 

Proses registrasi 

Pengguna dari semua negara dapat mendaftar akun MasterWin 

setelah memasukkan alamat email yang valid. Agar dapat 

memulihkan lupa password, kirimkan permintaan kepada kami 

menggunakan link "Forgot password" lalu periksa kotak masuk email 

anda. Anda secara otomatis akan menerima link pemulihan untuk 

mereset password. 

 

Prinsip umum 

Dengan mengakses website/dompet dan menggunakan layanan, 

Anda mengonfirmasi bahwa anda telah membaca dan menerima 

syarat dan ketentuan umum dan menyetujuinya. Setiap partisipasi 

aktual dalam layanan mewakili persetujuan anda. Jika anda tidak 

setuju dengan syarat dan ketentuan ini, Anda tidak boleh 

menggunakan layanan ini. 

 

Dengan menggunakan layanan ini anda setuju terhadap segala risiko 

yang mungkin terkait dengan penggunaan dompet/website. Pemilik 

website tidak dapat mengganti kerugian yang tidak dapat 

dikembalikan, tetapi akan melakukan yang terbaik untuk 

menghindari skenario terburuk. 

 

Untuk menggunakan layanan terkait di bawah ini dan 

mengoperasikan melalui website, anda harus berusia setidaknya 

delapan belas (18) tahun. Dengan menggunakan layanan ini, Anda 

mengonfirmasi bahwa Anda berusia 18 tahun. 
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Penolakan - Pengecualian dan Batasan 

Sejauh diizinkan oleh hukum, layanan ini mengecualikan semua 
pernyataan dan jaminan sehubungan dengan website ini dan 
kontennya, yang atau dapat disediakan oleh perusahaan afiliasi atau 
pihak ketiga lainnya. 
Memasukkan informasi yang salah, informasi yang tidak akurat atau 
aplikasi yang salah di website kami dapat mengakibatkan 
penghapusan akun pengguna.  
Kami mengecualikan segala tanggung jawab atas kerusakan yang 
timbul sehubungan dengan penggunaan website ini. Termasuk 
kelepasan, kerugian langsung, kehilangan bisnis, atau laba (terlepas 
dari apakah hilangnya laba tersebut dapat diprediksi, normal, atau 
Anda telah memberi tahu layanan tentang kemungkinan potensi 
kerugian seperti itu) dari kerusakan yang disebabkan oleh komputer 
anda, software komputer Anda, sistem dan program, serta data yang 
terkandung di dalamnya, atau kerusakan langsung atau tidak 
langsung lainnya, kerusakan akibat dan kerusakan sekunder. 
 
Ketersediaan layanan atau website tidak dapat digaransikan. Dalam 
keadaan tertentu, pekerjaan pemeliharaan dapat terjadi, yang dapat 
menyebabkan kegagalan website. Jika ini terjadi, pengguna akan 
diberitahu di situs website. Kami tidak bertanggung jawab atas 
operasi dan keamanan jaringan mata uang kripto. 
 

Pembayaran 

Biaya layanan MasterWin akan dikurangkan dari jumlah pembayaran 
sebelum dibayarkan kepada pemilik. Masternode premium dibagi 
secara proporsional dengan proporsi pemilik Masternode dan 
diteruskan ke dompet mereka. Karena prosesnya anonim, hadiah 
anda HANYA akan dikirim ke alamat dari mana anda mengirim 
investasi anda. 
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Kita di MasterWin tidak bertanggung jawab atas perubahan harga 

mata uang kripto. ROI tahunan didasarkan pada premium aktual 

untuk setiap blok dalam kurun waktu 24 jam terakhir dihitung. 

Layanan tidak dapat menjamin bahwa ROI tahunan koin akan 

memiliki nilai konstan. 

 

 

log files 

Kita menggunakan alamat IP dan alamat dompet mata uang kripto 

untuk menganalisis tren, mengelola situs, melacak tindakan 

pengguna, dan mengumpulkan informasi area demografis untuk 

penggunaan agregasi. Alamat IP tidak terhubung dengan data 

pribadi. Selain itu, server web kami mencatat administrasi sistem 

untuk mengidentifikasi pola penggunaan dan untuk tujuan 

troubleshooting. Informasi terkait informasi akses standar otomatis, 

tipe browser, waktu akses / buka email, permintaan website, dan URL 

referensi tidak akan diteruskan ke pihak ketiga. Ini hanya digunakan 

dalam konteks layanan ini jika ini diperlukan. Semua informasi yang 

dapat diidentifikasi secara individu terkait dengan data ini tidak akan 

pernah digunakan dengan cara apapun selain yang ditentukan di atas 

tanpa izin tertulis dari Anda. 

 

Keadaan tak terduga 

Untuk peristiwa atau keadaan di luar kendali website, yang 

mengindikasikan force majeure/keadaan tak terduga, kerusuhan, 

perang, banjir, kebakaran, ledakan, pemogokan dan peristiwa serupa, 

tidak ada pertanggungjawaban yang diterima atas keterlambatan, 

kegagalan atau gangguan. Dalam hal ini, layanan yang dijanjikan tidak 

bisa diberikan. 
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PRIVASI 

 

Privasi anda sangat penting bagi kami. Untuk melindungi 
privasi anda dengan lebih baik, kami melindungi anda dengan 
kebijakan privasi ini, dengan menggunakan informasi online 
praktis kami dan sebuah pilihan bagaimana informasi anda 
dikumpulkan. 
 
Kebijakan privasi ini berlaku untuk semua informasi yang 
dikumpulkan melalui website masterwin.online dan aplikasi 
terkait. Kami mengumpulkan informasi pribadi berikut: nama, 
alamat email, alamat IP, alamat dompet. 
 
Data pribadi yang kami kumpulkan hanya digunakan untuk 
menjadikan layanan kami tersedia bagi anda. Kami 
mengumpulkan informasi ini sehingga kami dapat mengakses 
data anda agar dapat mentransfer bayaran koin MasterWin 
(MW) anda ke dompet anda. Jika ada perubahan penting, 
kami akan mengirimkannya kepada anda secara langsung 
melalui email. 
 
Kami menggunakan prosedur untuk mengumpulkan, 
menyimpan, dan memproses data anda. Kami juga 
menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi 
informasi pribadi anda dan data dari akses yang tidak sah, 
memodifikasi, pengungkapan, atau perusakan. Pertukaran 
data yang sensitif dan pribadi antara anda dan website/ 
aplikasi kami dilakukan melalui channel komunikasi SSL-
secure. Ini dienkripsi dan dilindungi dengan signature digital. 
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Bagaimanapun juga penting untuk dipahami bahwa tidak ada 

metode transmisi melalui Internet atau penyimpanan elektronik 

yang 100% aman. Karenanya kami tidak dapat menjamin keamanan 

secara mutlak dari data identifikasi pribadi anda, meskipun kami 

menggunakan cara yang dapat diterima secara ekonomi untuk 

melindunginya. Terlepas dari tindakan pencegahan kami, tidak ada 

"keamanan yang sempurna" di Internet. Kami dapat atau tidak dapat 

menjamin keamanan informasi yang tidak anda kirimkan kepada 

kami. Karena itu, anda mengirimkan informasi ini dengan risiko Anda 

sendiri. 

 

Kami tidak pernah menggunakan atau membagikan informasi pribadi 

yang diberikan kepada kami tanpa izin tertulis dari Anda, atau kecuali 

diwajibkan oleh hukum. 

 

Website dan aplikasi kami ditujukan untuk orang yang dapat 

menyimpulkan kontrak yang mengikat secara hukum sesuai dengan 

hukum yang berlaku bagi mereka. Harap jangan memberikan data 

identifikasi pribadi di website kami jika anda tidak dapat membuat 

kontrak yang mengikat secara hukum sesuai dengan hukum yang 

berlaku untuk anda. 

 

Website kami mungkin berisi sebuah link ke layanan pihak ketiga. 

Kami tidak mengontrol konten atau tautan yang muncul di website ini 

dan tidak bertanggung jawab atas praktik yang diterapkan pada 

website yang terhubung ke atau dari website ini. Selain itu, website 

atau layanan ini, termasuk konten dan linknya, dapat berubah. 

Website ini dan layanan terkait mungkin memiliki kebijakan privasi 

dan layanan pelanggan yang terpisah. Untuk menjelajah dan 

berinteraksi di website lain, termasuk website yang menghubungkan 

ke website kami, syarat dan pedoman dari website ini berlaku. 
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Kami berhak memperbarui kebijakan privasi kapan saja. Jika kita 

melakukannya, kita akan memperbarui tanggal di bagian bawah 

halaman ini. Kami menyarankan anda secara teratur memeriksa 

halaman ini untuk melihat perubahan sehingga anda tetap mendapat 

informasi tentang bagaimana kami melindungi informasi dan data 

yang kami kumpulkan. Harap baca pedoman perlindungan data 

secara teratur sehingga anda selalu mendapat informasi tentang 

perubahan atau pembaruan apa pun. 

 

Dengan menggunakan website ini atau aplikasi kami, anda 

menyatakan bahwa anda setuju dengan ketentuan perlindungan data 

yang dijelaskan oleh kami. Jika anda tidak setuju dengan pedoman 

ini, jangan gunakan website atau aplikasi kami. Terus menggunakan 

website atau aplikasi anda setelah perubahan pada kebijakan ini 

telah diterbitkan akan merupakan persetujuan anda untuk 

perubahan tersebut. 

 

Jika anda memiliki pertanyaan terkait pedoman perlindungan data, 

silahkan hubungi: info@masterwin.online 

 

Dokumen ini terakhir du update pada tanggal 17-des-2019. 


