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Gebruiksvoorwaarden MijnGini.Capital
Bij gebruik van de MijnGini.Capital omgeving gaat u akkoord met deze voorwaarden. De inhoud van
de webpagina’s op uw MijnGini.Capital omgeving zijn opgesteld door Gini Capital B.V., gevestigd op
Beursplein 5 te Amsterdam.

Veiligheid
Gini Capital staat voor de toekomst van beleggen en dat houdt in dat wij continu op zoek zijn naar de beste
manier om uw gegevens te beveiligen. In dit document ziet u wat wij er aan doen om dit platform zo veilig
mogelijk te houden en welke invloed u hier zelf op heeft.
•
•
•
•
•
•

Controleer altijd de URL en het slotje aan het begin van de adresbalk
om vast te stellen dat u een beveiligde verbinding gebruikt;
Maak geen gebruik van openbare internet netwerken om in te loggen;
Houd uw computer, mobiele telefoon of tablet altijd up-to-date
met de laatste beveiligingsupdates voordat u inlogt;
Zorg voor geüpdate antivirus- en malware scanners;
Installeer geen onbekende software op uw apparaten;
Druk altijd op uitloggen als u klaar bent.

Medewerkers van Gini Capital zullen nooit vragen om uw wachtwoord, niet per telefoon of per e-mail.
Bij verdachte zaken kunt u het beste direct contact opnemen met Gini Capital via 020 - 808 90 30
en niet inloggen in uw MijnGini.Capital omgeving.

Dit is geen beleggingsadvies
Niets van de verstrekte informatie op de MijnGini.Capital omgeving is bedoeld als beleggingsadvies.
U mag dus alleen beleggen in de fondsen van Gini Capital op basis van de informatie die u direct van
het fonds hebt verkregen, zoals, maar niet uitsluitend, een Informatiememorandum en het Essentiële
Informatiedocument.
Al deze informatie vindt u op https://gini.capital
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Uw MijnGini.Capital omgeving
Met het aanmaken van een MijnGini.Capital account geeft u gegevens door aan ons administratiekantoor
IQ EQ Financial Services. Zij zorgen voor de laatste gegevens betreffende uw portfolio. Zelf bent u
verantwoordelijk voor het bijhouden van uw eigen gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
E-mailadres
Uw e-mailadres is de eerste stap voor het aanmaken van uw MijnGini.Capital account. Dit e-mailadres
hebben wij geverifieerd bij u en deze zal bij een wijziging opnieuw geverifieerd worden. Mocht u geen mail
hebben ontvangen om het account te openen, kijkt u dan in uw Spam-map of bel met 020 808 90 30.
Gebruikersnaam
U kiest een unieke gebruikersnaam voor uw MijnGini.Capital account. Wij adviseren u om hiervoor niet uw
mailadres te gebruiken, maar een eigen unieke accountnaam.
Wachtwoord
Uw wachtwoord stelt u zelf in en deze moet aan enkele kwaliteitseisen voldoen. Zo is uw wachtwoord
tenminste 8 karakters lang, bevat het minstens 1 hoofd- en 1 kleine letter, 1 cijfer en eenmaal het teken !, #, $
of %. Wij adviseren u om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken
voor andere diensten. Wij zullen u ook nooit naar uw wachtwoord vragen.
Bevestiging per mail
Indien u wijzigingen doorgeeft of transacties doorvoert, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van
het adres noreply@mijngini.capital. Ter beveiliging staat in deze mail niet wat voor transactie het geweest
is, dit kunt u alleen op uw MijnGini.Capital omgeving zien.
De beveiligde omgeving
Wijzigingen en opdrachten geeft u door via de beveiligde MijnGini.Capital omgeving welke alleen voor
participanten beschikbaar is. Let op het slotje in de adresbalk om te bekijken of deze verbinding nog
beveiligd is. Indien u geen slotje ziet verbreekt u de verbinding en neemt u contact op met ons
via 020 - 808 90 30. Controleer ook altijd rechtsboven in uw beveiligde omgeving of de laatste keer dat u
bent ingelogd overeenkomt met uw eigen acties.
Overboeken naar tegenrekening
Vanaf uw Gini Capital beleggingsrekening kunt u uitsluitend geld overboeken naar het vooraf door u
opgegeven rekeningnummer. Deze tegenrekening moet op dezelfde naam staan als uw rekening.
Als u deze tegenrekening wil wijzigen, dan kan dat via het formulier op het platform. Hier heeft u tevens
een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor nodig en een kopie van een dagafschrift van de nieuwe
tegenrekening.
Verdachte bewegingen
Als beheerder kijken wij naar alle risico’s voor onze participanten, op de beurs en ook daarnaast. Mochten
wij verdachte bewegingen of aanpassingen op uw account zien zullen we direct contact met u opnemen.
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Privacy
Gini Capital garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld volgens de Algemene
verordening gegevensbescherming. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies om uw ervaring te optimaliseren en te meten waar wij kunnen
verbeteren. Voor uitgebreidere informatie hierover kunt u terecht op https://gini.capital
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