Để tham gia Hợp tác đầu tư cùng Passion Investment,
quý khách có thể thực hiện như sau:
Bước 1:
Nhận email Hướng
dẫn chuyển tiền

Bước 2:
Chuyển khoản

Bước 3:
Ký kết hợp đồng


•

•

•

Bước 1: Nhận Hướng dẫn chuyển tiền
Khi có quyết định tham gia Hợp tác đầu
tư, hãy liên hệ tới công ty theo số điện
thoại 0915.849.235 hoặc (04) 32.646.480
hoặc email info@pif.vn.
Khi đó, tư vấn viên của công ty sẽ gửi tới
quý khách 1 Hướng dẫn chuyển tiền qua
email.
Trong đó sẽ có nội dung hướng dẫn để quý
khách chuyển khoản vào tài khoản Hợp tác
đầu tư. Đồng thời, quý khách vui lòng
cung cấp họ tên đầy đủ, số CMND/hộ
chiếu để Passion Investment chuẩn bị
Hợp đồng.



Bước 2: Chuyển khoản

•

Sau khi đã nhận được Hướng dẫn
chuyển tiền, hãy thực hiện chuyển
khoản theo hướng dẫn này và phản hồi
các thông tin cá nhân theo như trong
Hướng dẫn chuyển tiền.

•

Khi đã thực hiện chuyển khoản xong
hoặc có vấn đề khó khăn trong quá
trình thực hiện, quý khách hãy liên hệ
tới bộ phận hỗ trợ của PI theo số
0915.849.235 hoặc (04) 32.646.480


•

•

•

Bước 3: Ký kết hợp đồng
Khi nhận được thông tin chuyển khoản
và thông tin cá nhân của quý khách,
Passion Investment sẽ hoàn tất thủ tục,
gửi bản mềm qua mail để quý khách
kiểm tra và gửi bản cứng đến địa chỉ của
quý khách.
Tùy vào địa điểm giao Hợp đồng, quý
khách sẽ nhận được Hợp đồng trong
vòng 1 – 2 ngày kể từ khi Hợp đồng
được hoàn tất.
Hợp đồng được in thành 3 bản, quý
khách ký và chuyển lại cho PI 2 bản

