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Visita www.fiscal-investment.comClique no Inscrição / Registro botão para se registrar na empresa.
Se você já for um investidor, clique no Conecte-se Botão para fazer login no seu painel.
Você pode escolher seu idioma preferido para obter uma tradução de todo o site para o idioma de sua escolha.

Segue o Registro processo para concluir seu registro no Fiscal-investment.com
NB: Nossos especialistas técnicos aconselham que os investidores usem uma senha muito forte de uma senha
sugerida pelo Google. Clique emRecuperar senha para redefinir sua senha via autenticação de e-mail

Aproveite os nossos programas de indicação e ganhe mais bônus indicando seus amigos para
investimento fiscal.

Anexamos algumas perguntas frequentes para responder a algumas de suas perguntas mais importantes.
Nossa equipe técnica está sempre à disposição para oferecer assistência técnica através do nosso Live Chat.

Faça login no seu painel e comece a ganhar conosco.

Nós fornecemos a você uma análise gráfica das atividades de sua conta

CANCELAMENTO:

Para retirar:

❖ Clique no botão RETIRAR localizado no painel esquerdo do seu painel.
❖ Uma página será aberta para você inserir o valor que deseja sacar.
❖ Depois de inserir a quantia que deseja retirar, um e-mail de confirmação será enviado para
sua conta de e-mail para confirmar que você iniciou a retirada.

❖ Digite a OTP (One Time Password) que virá com o e-mail e clique no botão
CONFIRMAR.

❖ Seu pedido de saque será aprovado dentro de 10-15 minutos e seu fundo será creditado em sua
carteira bitcoin conosco.

NB: CERTIFIQUE-SE DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO DA CARTEIRA BITCOIN EM SUA CONTA

NB: Você só pode sacar até o valor máximo em sua conta.

Sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem a qualquer momento. Você pode enviar uma mala direta paraadmin@fiscal-investment.com e você
receberá uma resposta instantânea ao seu e-mail.
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