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O que é?
O Invest Flex é um serviço exclusivo do BTG Pactual digital
que permite que o investidor negocie diversos ativos mesmo sem ter saldo disponível em conta.
De forma simples e rápida, ele permite o acesso a novas
oportunidades no mercado sem resgatar as aplicações.
Assim, o investidor pode aumentar a sua exposição sem necessariamente aumentar os recursos aplicados, o que pode
proporcionar ganhos diferenciados e maior rentabilidade.

Como funciona?
Com base no portfólio do investidor, o valor do Invest Flex é
calculado e disponibilizado em tempo real.
Após a adesão, o saldo Invest Flex fica disponível automaticamente na conta, e já é possível realizar aplicações.
Para alguns ativos, como fundos de investimento, renda fixa
e câmbio, por exemplo, será necessário optar pela utilização
do Invest Flex no momento da aplicação.

Vantagens
Aproveitar mais oportunidades no mercado, sem precisar
resgatar suas aplicações.

Como contratar?
A contratação pode ser feita no momento de abertura da
conta, automaticamente ao ativar o Home Broker ou ainda
no momento em que o investidor estiver realizando uma
operação, desde que esteja em conformidade com os ativos
permitidos.
Também é possível fazer a adesão através do nosso time de
atendimento
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Quais ativos são permitidos?
É possível utilizar o Invest Flex para operar os seguintes ativos:
Ações
Opções
ETF’s
Fundos Imobiliários
Contratos Futuros
Ofertas Públicas
Subscrições
Outros ativos negociados na B3
Fundos de Investimentos
Renda Fixa
Câmbio
Limite e a Razão de Enquadramento
O limite é calculado considerando que o investidor não
pode se expor acima de uma vez o seu patrimônio
ativamente. A liquidação poderá ocorrer quando a Razão de
Enquadramen-to for inferior a 5%. A Razão de
Enquadramento é a relação entre as garantias e a exposição
do cliente.
Importante: Quando a Razão de Enquadramento for igual
ou menor a 5%, ou seja, Limite Mínimo da Razão de
Enquadra-mento, o investidor estará Desenquadrado, assim
passível de ter sua posição liquidada (Execução Forçada), de
modo que sua Razão de Enquadramento seja integralmente
readequada para 100%, ou seja, Enquadrado, que é quando
para cada R$ 1,00 de exposição, o investidor possui R$ 1,00
de garantias ou mais.
Para ver mais detalhes sobre o cálculo do limite Invest Flex
e Razão de Enquadramento, acesse o site.
Quanto custa?
O custo é de 5,99% ao mês + IOF, cobrados sobre o valor e
período utilizados, ou seja, proporcional aos dias em que a
conta ficar negativa.
Para mais informações sobre juros, valor devido e encargos
moratórios, acesse o site.
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Nosso atendimento
4007-2511 Regiões metropolitanas
0800-001-251 Demais localidades
4007-2511 Dados gerais por Whatsapp
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por
semana
atendimento@btgpactualdigital.com
Nosso SAC
Deficiência Auditiva ou de Fala
0800-047-4335
24 horas por dia, 7 dias
por semana
Nossa ouvidoria
0800-722-0048
Das 9h às 18h de segunda
a sexta-feira, exceto feriados
ouvidoria@btgpactualdigital.com
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