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Você pode ficar tranquilo que seus dados
estão seguros conosco.

DESTAQUE
Dica #01

Você sabe o que é Account Takover?
Account Takeover é sobre roubos de identidade
que ocorrem frequentemente com o objetivo de
acessar contas online. É possível identificar essas
tentativas através de uma sequência de
situações incomuns, como o recebimento de
mais e-mails ou SMS confirmando compras
debitadas em sua conta ou realizadas com o
seu cartão. Em seguida, o recebimento de mais
e-mails ou mensagens
Aqui na Genial Investimentos, nossas plataformas
passam por constantes atualizações de segurança
com o objetivo de prestar o melhor nível de
serviço aos nossos clientes. Mas saiba que você
também precisa estar muito atento com o uso de
suas credenciais de acesso.
Dica: nunca utilize o mesmo usuário/senha
que você acessa a nossa plataforma em
outros serviços na Internet.

Dica #02

Dica #03

Atenção com mídias removíveis
desconhecidas.

Atenção a suas senhas!

Uma técnica simples e bastante efetiva
utilizada por criminosos chama-se
baiting, que consiste no uso de uma
isca - em geral, uma mídia removível
infectada com um arquivo malicioso para se infiltrar em um ambiente digital
de uma empresa ou roubar credenciais
da vítima para, assim, ter acesso a
informações privilegiadas

A técnica de shoulder surfing, também
conhecida como “espiada por cima do
ombro”, é bem comum tanto no espaço
de trabalho, mas principalmente em
ambientes públicos (cafeterias,
transporte público, restaurantes, etc.).
Preste sempre atenção se ao seu redor
não há nenhuma outra pessoa por
perto e que possa ver a sua tela.

Dica #04

Dica #05

Atenção com atualização e instalação
de so wares.

Atenção com o antivírus no
smartphone!

Sempre estar com as atualizações
em dia torna mais difícil que
cibercriminosos explorem
vulnerabilidades de so wares e
sistemas desatualizados. Além disso,
sempre escolha baixar aplicativos
em seu dispositivo através das lojas
oficiais como o Google Play, a App
Store e Microso Store.

Engana-se quem pensa que não é
necessário se preocupar com a
segurança digital do smartphone.
Devido a grande popularidade desses
dispositivos, eles são alvo de ataques
constantemente. Por isso, não deixe de
instalar o antivírus, assim evitará que
arquivos maliciosos sejam executados
no seu dispositivo móvel.

A Genial é a plataforma de investimentos que cuida do seu
patrimônio para que você possa cuidar mais de você.

Faça como o Gustavo Kuerten e mais 200 mil clientes:

Invista com a Genial.

Conteúdo financeiro gratuito e de qualidade
Genial no
YouTube

Blog da
Genial

Siga a Genial nas Redes Sociais
eBooks

Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de
distribuição de produtos de investimento no varejo. Os instrumentos financeiros discutidos, apresentados
ou oferecidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Esta comunicação não
leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do
investidor que, antes de decidir, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos
face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability), preferencialmente por meio de
profissional qualificado. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de
perda superior ao valor total do capital investido. O conteúdo apresentado não se trata de recomendação,
indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor
a tomada de decisão. A Genial não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou
implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão de estudos, relatórios, indicativos, previsões ou
investimentos apresentados neste e-mail. Este e-mail também não tem a intenção de ser uma relação
completa ou resumida dos mercados, investimentos, produtos ou desdobramentos neles abordados. As
informações contidas neste e-mail foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram
obtidas de fontes consideradas confiáveis, sendo válidas na data de sua publicação. Todos os detalhes a
respeito do produto, como classificação de risco, características, rentabilidade e qualquer outra
informação estarão ao dispor do cliente ao clicar no produto desejado, ocorrendo dessa forma, o
redirecionamento para sítio eletrônico específico. A Genial é uma instituição autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, que está democratizando o acesso aos melhores produtos do mercado, de forma
simples, ágil e eficiente, através de uma plataforma digital amigável, assessoria financeira isenta,
transparente e qualificada. Caso tenha qualquer reclamação, dúvida ou elogio, entre em contato com
nossa Ouvidoria por meio do telefone 0800 605 8888.

