
Novo investimento
de renda fixa digital

18% ao ano*

Oportunidade exclusiva com unidades limitadas

Nome
Código

Classe de ativo

Consórcio CS03
CSCONS03
Cotas contempladas de Consórcio

Retorno estimado
18% ao ano*

Valor mínimo
R$ 100

Vencimento estimado
6 meses Nov/2022

COMPRAR AGORA

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

Taxa zero
Compre o token

         CSCONS03 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 6 meses.

Baixo riscoAlto retorno
Diversifique com 

tokens que rendem 
mais que 

investimentos 
tradicionais, com 

retornos acima do CDI.  

Ativos analisados com o 
máximo de critérios por 

especialistas, 
selecionando 

administradoras 
com alto rating.

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


COMPRAR AGORA

Compre no app em poucos cliques 

Acesse sua conta;

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

Dentro da categoria, procure por “CSCONS03”;

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;

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

Tokens de cotas contempladas de consórcio

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

Garanta o token CSCONS03 na sua carteira

Você encontra o novo token Consórcio CS03 na plataforma do MB pelo código CSCONS03. O 
token já está com suas cotas de consórcio contempladas e por regulamentação do Banco 
Central do Brasil (Bacen) as administradoras possuem até 180 dias para realizar o pagamento.

Conheça mais 
detalhes do produto

Sobre os tokens e o 
contrato inteligente

Compre agora

https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/
https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Lamina-Tecnica-CSCONS03.pdf
https://etherscan.io/token/0x331b064009f339f47d499e6315153f8c2f4e0262#readContract
https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/


Converse com um especialista 

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.

Matheus Steinke (11) 94913-0056
Karoline Torres (11) 96425-0075

Weslen Gonsalves (11) 964250051

*Não constitue garantia de retorno por parte da Consorciei, Mercado Bitcoin, 
MBDA ou qualquer empresa do Grupo 2TM


