
rj. rua candelária 79, 9° andar • centro/ rj 

cep 20091-020  tel/fax. +55 21 2216.3064

sp. rua da consolação 368, cj. 112, 11º andar 

consolação/ sp • cep 01302-000  tel. +55 11 2144.4723

correspondentes cambiais. consulte nosso site

www.fourtrade.com.br • ouvidoria 0800 770 5422

3.  VALORES SUPERIORES A R$ 10.000,00 DEVERÃO SER 
DECLARADOS À RECEITA FEDERAL

Não há limite de compra de moeda estrangeira, mas se você for sair do país 

com valores acima de R$ 10.000,00 lembre-se de fazer a declaração junto à 

Receita Federal. Para mais informações, acesse www.receita.fazenda.gov.

br/dpv.

2.  TENHA SEMPRE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MÃO

Para comprar moeda estrangeira, apresente seus documentos pessoais 

(CPF e RG), endereço e telefone. Informe-se sobre os documentos necessá-

rios para adquirir valores superiores a R$ 10.000,00.

 1.  SEMPRE QUE FOR VIAJAR, LEVE VALORES BAIXOS EM 

ESPÉCIE DA MOEDA LOCAL

Para pagamento de despesas básicas na viagem, o ideal é ter sempre à 

mão uma reserva em espécie da moeda do país de destino, evitando, dessa 

maneira, transtornos com aceitação de moeda estrangeira.

4.  TENHA DISPONÍVEL O COMPROVANTE DE OPERAÇÃO

O comprovante entregue após a operação é a garantia de procedência da 

moeda estrangeira. Este comprovante poderá ser-lhe solicitado ao sair do 

Brasil ou ao entrar em outros países.

5.  USE O CARTÃO VISA TRAVEL MONEY. PRÁTICO, RÁPIDO 
E SEGURO

Cartão pré-pago recarregável em Euro, Dólar e Libra, aceito em mais de 20 

milhões de estabelecimentos. Você pode efetuar saques em diversos países, 

na moeda local. Além da praticidade de ser emitido no ato, sem burocracias.

6.  EVITE RISCOS AO ADQUIRIR MOEDA ESTRANGEIRA

Para sua segurança, todas as operações podem ser pagas através de DOC 

e TED ou em espécie - nesse último caso limitado a R$ 10.000,00. Sempre 

escolha instituições credenciadas ao Banco Central, garantindo procedência 

das operações.

DICAS PARA UMA VIAGEM 
MAIS TRANQUILA E SEGURA6 TROCA DAS 

PRINCIPAIS 

MOEDAS EM 

CIRCULAÇÃO 

NO MUNDO



// MOEDAS EM ESPÉCIE

Compra e venda das principais moedas em circulação no mundo, 

com cotações competitivas como:

 ¡ dólar americano

 ¡ libra esterlina

 ¡ euro

 ¡ peso argentino

 ¡ entre outras

// REMESSAS INTERNACIONAIS

É o procedimento ideal para enviar dinheiro a familiares, pagar cur-

sos em território estrangeiro ou realizar transações financeiras.

 ¡ Manutenção de residente

 ¡ Disponibilidade de recursos no exterior

 ¡ Transferência de patrimônio

 ¡ Entre outras.

Para realização de operações é necessário o cadastro que pode ser 

baixado no site www.fourtrade.com.br/cadastro.zip, assim como 

a documentação pessoal constante no mesmo. 

* Conforme legislação vigente

     DOCUMENTOS PARA COMPRA E VENDA 
DE ESPÉCIE OU CARTÃO. 

Até R$ 10.000,00

 ¡ Identidade e CPF

Acima de R$ 10.000,00

 ¡ Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovação  

de renda e ficha cadastral, que pode ser baixada no site:  

www.fourtrade.com.br/cadastro.zip

FOURTRADE 
CÂMBIO DELIVERY

Prezando pela segurança 

e conforto dos nossos clientes, 

disponibilizamos o serviço 

Delivery, que consiste na 

entrega de moeda estrangeira 

na comodidade do seu lar 

ou escritório*. 

*consulte condições

// CARTÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA

O cartão Redimento VTM é um cartão pré-pago, recarregável em 

dólares americanos, euros ou libras esterlinas, que possibilita sa-

ques em milhares de caixas eletrônicos Visa ou Plus e compras em 

estabelecimentos credenciados à Visa em todo o mundo.

Garante a você e a sua família a segurança de um cartão protegido 

por senha de identificação pessoal e assinatura no verso, com total 

controle de seus gastos e do câmbio utilizado no carregamento.

ASSISTÊNCIA 
GLOBAL

SEM 
VARIAÇÃO 
CAMBIAL

SEM JUROS 
NOS SAQUES 
INTERNACIONAIS

SEM  
ANUIDADE

RENDIMENTO VTM    

CARTÕES DE CRÉDITO    


