
Renda fixa digital de curto prazo
e rentabilidade estimada de 18% ao ano*

Fluxo de Pagamento 11
(MBFP11)

Retorno estimado
18% ao ano*

Valor mínimo
R$ 100

Vencimento estimado
100 dias nov/2022

Investir agora

Vantagens de investir em tokens

Nome: 

Código: 

Classe do 
ativo: 

Fluxo de 
Pagamento 11

MBFP11

Recebíveis

Alto retorno

Possibilidade de Possibilidade de 
diversificar sua 
carteira com 
tokens que 

rendem mais que 
investimentos 
tradicionais. 

Baixo risco

Nossos ativos Nossos ativos 
digitais são 

analisados com o 
máximo de critério 
por especialistas, 
selecionando 
apenas empresas 
com alto rating.com alto rating.

Taxa zero

Compre o token Compre o token 
MBFP11 com 
taxa zero antes da 
abertura no 
mercado 
secundário.

Isenção 
tributária

Os investimentos Os investimentos 
em tokens com 
ganho de capital 
de até 35 mil reais 
são isentos de 
tributação para 
pessoas físicas**.

Curto Prazo

Vencimento 
estimado em 
apenas 100 dias, 
em novembro de 

2022.

Alta Liquidez 

É possível É possível 
comprar e vender 
seus tokens 
através do 
mercado 

secundário, após 
o prazo de 30 
dias.dias.

Aproveite logo, pois as unidades deste ativo digital são limitadas!
Quem diversifica antes, ganha.

?https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Lamina-tecnica-MBFP11.Vi_.pdf
https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/08/Lamina-tecnica-MBFP11.pdf


Saber mais > Saber mais > Saber mais >

Conheça mais detalhes do 
produto

Saiba mais sobre os tokens 
e o contrato inteligente

Aproveite essa 
oportunidade

A partir de R$ 100 você investe
de onde estiver com praticidade e 
transparência

O que são tokens

Compre agora sua Renda Fixa Digital MBFP11

1. Acesse sua conta pelo app;

2. Clique em  (Ativos) na barra inferior e na Lista de ativos, selecione a 
categoria Tokens;

3. Dentro da categoria, procure por MBFP11;

4.4. 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;

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

Tokens são uma forma digital de investir em ativos reais. O MB oferta esses tokens de maneira 
simples, transparente e segura através da tecnologia blockchain, para que você negocie a qualquer 
dia e hora. 

Investir agora

?https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Lamina-tecnica-MBFP11.Vi_.pdf
https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/08/Lamina-tecnica-MBFP11.pdf
https://etherscan.io/token/0x065778674d48dfa4bbac93232455a09b591d34b4#readContract
https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/
https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/08/Lamina-tecnica-MBFP11.pdf


Matheus Steinke
(11) 94913-0056

Karoline Torres
(11) 96425-0075

Arthur Calza
(11) 96425-0013

Weslen Gonsalves
(11) 96425-0051

Ainda não tem o app do MB?
Baixe agora!

Converse com um especialista 

*As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis no momento do lançamento da oportunidade até o 
vencimento da última cota são meramente ilustrativas e não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin, MB Tokens, Consorciei 
e/ou por qualquer empresa de seus grupos.

**Esse valor deve levar em consideração toda a carteira cripto do investidor e não apenas a negociação deste ativo.
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