Beleggen via E-Giro is veilig beleggen
E-Giro is een afkorting van “effectengiro”. Naast beleggingen aanhouden bij een bank kunt
u ook een beleggingsrekening hebben bij een effectengiro.
Wat zijn uw waarborgen die beleggen via E-Giro veilig maken?
1. De productaanbieder draagt de verantwoordelijkheid over de beleggingsproducten,
niet E-Giro. Door degelijke producten te selecteren van solide instellingen zoals
Société Générale bent u als klant verzekerd van de nakoming van bijvoorbeeld
garanties en periodieke uitbetalingen.
2. Als klant houdt u altijd zelf de beschikking over uw geld en beleggingen via een op
naam van de klant staande beleggingsrekening bij de Stichting Beleggingsrekening
E-Giro. Deze stichting is volledig onafhankelijk.
3. De stichting mag op grond van de Wet op het financieel toezicht geen enkele andere
activiteit ontplooien dan het beheer van de beleggingsrekeningen. Het is verboden
een commerciële activiteit te ontplooien die de beleggingen van klanten in gevaar
kan brengen.
4. De stichting bewaart alle beleggingen van de klanten in een zogenaamd
effectendepot bij een Nederlandse kredietinstelling, thans bij de gerenommeerde
instelling KAS BANK N.V. te Amsterdam.
5. Op grond van de Wet giraal effectenverkeer vallen de beleggingen die KAS BANK
bewaart op naam van de stichting buiten een eventueel faillissement van KAS BANK.
6. The Index People B.V. heeft als vermogensbeheerder de nakoming van de
verplichtingen van de stichting gegarandeerd. De garantieverklaring treft u op de
website van E-Giro aan.
7. The Index People, KAS BANK, en de stichting staan onder permanent toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
8. Het is zeer eenvoudig om uw beleggingen om te wisselen in geld of juist extra geld
te beleggen. Als klant heeft u online via de beveiligde login de mogelijkheid een
groot aantal instellingen zelf te regelen. Daarnaast krijgt u toegang tot al uw
documenten en afschriften.
U belegt voor uw eigen rekening en risico
E-Giro biedt de bovengenoemde waarborgen om uw beleggingen zo veilig mogelijk te
bewaren. Maar het beleggen zelf is voor uw eigen rekening en risico. U dient een afweging
te maken waarin u wilt beleggen, op basis van onder meer uw risicoprofiel en
beleggingsdoelstelling. U dient alle beschikbare informatie betreffende de te selecteren
beleggingsproducten goed te lezen.
E-Giro is een administratie- en uitvoeringsplatform van beleggingstransacties (een
zogenaamde “execution only” dienstverlening). Productinformatie en verdere begeleiding bij
uw keuze of vermogensbeheer is beschikbaar via uw financiële dienstverlener. Mocht u niet
beschikken over een financiële dienstverlener, dan kan E-Giro u op uw verzoek
productinformatie doen toekomen, dan wel een financiële dienstverlener voor u vinden.
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