
Retorno estimado
18% ao ano*

Valor mínimo
R$ 100

Vencimento estimado
3 meses Ago/2022

Código

Classe do ativo

MBFP07

Nome Fluxos de Pagamento 07

Fluxos de Pagamento

Novo investimento de 
renda fixa digital
18% ao ano*

Oportunidade exclusiva com unidades limitadas

Tokens lastreados: a melhor opção de renda fixa digital, com rentabilidade 
superior aos investimentos tradicionais.

Comprar agora

Taxa zero
Compre o token 

MBFP07 com taxa zero, 
antes da abertura do 
mercado secundário.

Isenção tributária
Os investimentos em 
tokens com ganho de 
capital de até 35 mil 
reais são isentos de 

tributação.

Alta liquidez 
É possível comprar e 
vender seus tokens 

através do mercado 
secundário, a 

qualquer momento.

Curto prazo 
Vencimento 

estimado em no 
máximo 3 meses.

Alto retorno
Diversifique com 

tokens que rendem 
mais que 

investimentos 
tradicionais, com 

retornos acima do CDI.  

Baixo risco
Ativos analisados com o 
máximo de critérios por 

especialistas, selecionando 
apenas empresas com 

alto rating.

http://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/


Tokens são representações digitais de ativos reais e os tokens de recebíveis 
ofertados no MB, são lastreados em um ou mais fluxos financeiros de uma empresa. 
O MB oferta esses tokens de maneira simples, transparente e segura, para que você 
negocie a qualquer dia e hora, 24/7.

Tokens de Fluxos de Pagamento

Você encontra o novo token Fluxos de Pagamento 07 na plataforma do MB pelo 
código MBFP07. O token já está com os recebíveis performados, sendo que a guarda 
dos ativos reais é feita pelo FIDC Nix, o que permite a segregação patrimonial, além 
de segurança e proteção. Gerido pela Iguana Investimentos, o fundo é administrado 
e custodiado pela FIDD.

Garanta o token MBFP07 na sua carteira

Compre no app em poucos cliques 
1º Acesse sua conta;

2º Clique em “Ativos” na barra inferior e na “Lista de ativos”, selecione a 
categoria Digital Assets;

3º Dentro da categoria, procure por “Fluxo de Pagamento MBFP07”;

4º No campo “Escolha o valor de compra” coloque a quantidade em reais ou 
a quantidade de tokens que você quer investir e clique em “Continuar”. O valor 
mínimo é R$ 100 ou 1 token;

5º Por último, é só verificar os dados e “Confirmar compra”.

Conheça mais
detalhes do produto

Sobre os tokens e
o contrato inteligente

Compre agora

http://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Lamina-Tecnica-MBFP07.pdf
http://etherscan.io/token/0x407c3db7c8b0ec3823662b3a82752a187a9a171b#readContract
http://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/


*As estimativas de retorno são ilustrativas e não constituem 
garantia de retorno. Rentabilidade considerando CDI 

(Certificado de Depósito interbancário) de 12,76% a.a, segundo
Taxas Referenciais BMF em 05/Mai/22 .

Conheça o MBDA Digital Assets 

A 1ª e maior empresa de tokenização 
do Brasil e da América Latina.

Democratiza o mercado da nova 
economia digital para diferentes 
perfis de investidores.

Especializada em estruturar, 
digitalizar e registrar bens e 
direitos na tecnologia blockchain.


