સિક્યોર બેંસ િં ગ ટીપ્િ
પ્રિય ગ્રાહકો,
પ્રિપ્રિધ ચુકિણી સેિાઓ માટે િૈકપ્રપિક ચૅનપસમાાં ઉદય સાથે, નાણાકીય કૌભાાંડની શક્યતા િણ િધી રહી છે . ચીટર
વ્યપ્રિઓ બેંક ગ્રાહકોને પ્રિપ્રિધ તકનીકો દ્વારા લક્ષ્ય બનાિી રહ્યા છે . એક જિાબદાર બૅન્ક તરીકે , અમે અમારા ગ્રાહકો
િચ્ચે જાગૃતિ િધારિા માગીએ છીએ, જેથી બેંક ગ્રાહકો સુરપ્રિત ચુકિણી િદ્ધપ્રતઓનુાં િાલન કરે અને તેમના વ્યિહારો
િૂણણ કરે. તમારી ચૂકિણી સુરપ્રિત કરિા અને છે તરિીાંડીથી સલામત રહેિા માટે નીચેના સૂચનો અનુસરો:

સુરતિિ બૅત્કિં ગ માટે શુિં કરવુિં જોઈએ?
1.

ઇન્ટરનેટ બેપ્રન્કાં ગ માટે િાસ્તપ્રિક િેબસાઇટનો ઉિયોગ કરો. હાં મેશાાં તિાસ કરો કે તમે ઍક્સેસ કરી રહ્યા છો,
તે બેપ્રન્કાં ગ સાઇટ િાસે "https" અને િેડલોક

િતીક છે .

2.

પાસવર્ડ ટાઇપ કરિી વખિે સાવચેિ રહો, પાસવર્ડ દાખલ કરવા માટે વર્ચ્ુઅ
ડ લ કીબોર્ડ નો ઉપ્ોગ
કરો.

3.
4.

ઇન્ટરનેટ બેપ્રન્કાં ગમાાં લોગ ઇન કરિા મજબૂત િાસિડણ બનાિો અને તેને પ્રનયપ્રમત ધોરણે બદલો.
તમારાં ઇમેઇલ ID અને મોબાઇલ નાંબર તમારા બેંક સાથે અદ્યતન રાખો. ટર ાન્ઝે ક્શન ચેતિણીઓ માટે
સબ્સ્કસ્રાઇબ કરો કે જે તમને કોઈ િણ બેંપ્રકાં ગ વ્યિહારો પ્રિશે જાણ કરે.
પ્રનયપ્રમતિણે તમારા બેંક એકાઉન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ તિાસો.
જાણીતા એન્ટીિાયરસ સૉફ્ટિેર ઇન્સ્ટોલ કરો, તેને અિ ટૂ ડેટ રાખો અને તમારી પ્રસસ્ટમને પ્રનયપ્રમત રીતે સ્કે ન
કરો.
હાં મેશાાં તમારા એટીએમ કાડણ નાાં છે પ લા ચાર આાંકડા યાદ રાખો. તે કાડણ ની ખોિાઈ / ચોરીની જાણ કરિામાાં
મદદ કરશે.
તમારા એકાઉન્ટમાાંથી અનપ્રધકૃ ત ટર ાન્ઝે ક્શનની જાણ કરિા માટે તાત્કાપ્રલક અમારા Customer Care નો
સાંિકણ નો સાંિકણ કરો.

5.
6.
7.
8.

સુરતિિ બૅત્કિં ગ માટે શુિં ના કરવુિં જોઈએ?
9.
10.
11.
12.
13.

િાસિડણ બનાિતી િખતે તમારા નામ, વ્યપ્રિગત માપ્રહતીનો જેિી કે જન્મ તારીખ/સ્થળ અથવા અ્્
વ્યપ્રિગત માપ્રહતીના અિરોનો ઉિયોગ કરશો નહીાં. િહેલાનાાં િાસિર્ડસણનો ઉિયોગ કરશો નહીાં.
તમારા એકાઉન્ટની પ્રિગતો જેમ કે યુઝર આઈડી અને િાસિડણ , એટીએમ કાડણ માપ્રહતી જેમ કે કાડણ નાંબર,
સીિીિી નાંબર, કાડણ સમાપ્રિ માપ્રહતી, ઓટીિી અને યુઆરએન જેિી પ્રિગતો શેર કરશો નહીાં.
કોઈિણ અજાણ્યા પ્રલાંક અથિા રેપ િે સ્ટે શન/ હોટલમાાં ઉિલબ્સ્કધ મફત િાઇ-ફાઇથી ઇન્ટરનેટ બેપ્રન્કાં ગ
િેબસાઇટ ખોલશો નહીાં.
ઘણી િેબસાઇટ્સ તમારી સુપ્રિધા માટે કાડણ પ્રિગતો સાંગ્રહિા માટે સુપ્રિધા િૂરી િાડે છે . કૃ િા કરીને આ
સુપ્રિધાનો ઉિયોગ કરશો નહીાં.
લૉતગન માતહિી જેિી કે યુઝર આઈડી અને િાસિડણ વેબ બ્રાઉઝરમાિં અથવા અ્્ જગ્્ાએ સિંગ્રતહિ

રાખશો નહીિં.
14. રોપ્રજાં દા હજારો પ્રફપ્રશાંગ ઇમેઇલ િિરાશકતાણઓને ઠગ કરિા માટે િસાપ્રરત કરિામાાં આિે છે . અજ્ઞાત
ઇમેઇલમાાં િદાન કરેલ કોઈિણ પ્રલાંક િર અથિા attachment પ્રલલક કરશો નહીાં.
15. કોઈિણ જાહેરાત, અજ્ઞાત સાઇટ્સની સૉફ્ટિેર અિડે ટ પ્રલાંક િર પ્રલલક કરશો નહીાં.
16. તમારી પ્રસસ્ટમમાાં કોઈ અનાપ્રધકૃ ત સૉફ્ટિેર સ્થાપ્રિત કરશો નહીાં.
17. તમારા એટીએમ / ડેપ્રબટ / રે પ્રડટ કાડણ ને કોઈને િણ સોાંિો નહીાં, જાણીતાને િણ નહીાં.
છે તરપ્રિાંડી કરનાર વ્યપ્રિ તેમની ઓળખ બેન્ક, આરબીઆઈ, આિકિેરા પ્રિભાગ અથિા અન્ય સાંગઠનો સાથે જોડે છે ,
તેઓ પ્રનદોષ લોકોને ફોન કરે છે અથિા ઇમેઇલ કરે છે , કે ટલાક આકષણક ઓફર સાથે આિા સાંિેદનશીલ માપ્રહતી માટે
િૂછે છે અને કે ટલાક પ્રનદોષ લોકો તેમની જાળમાાં ફસાઈ જાય છે , માપ્રહતી જાહેર કરે છે અને છે તરિીાંડીનો ભોગ બને છે .
કૃ પ્ા નોિંધો, બેન્ક, આરબીઆઈ, આિકિેરા પ્રિભાગ અથિા અન્ય સાંગઠનો ક્યારે્ આિા પ્રિગતો િૂછતા નથી.

આિના પ્રનષ્ઠાિાન,
The Kalupur Commercial Co-operative Bank Limited.

