THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

ઑક્ટોબર - સાયબર સસક્યોસરટી જાગૃસિ મસિનો


ઓનલાઇન એકાઉન્ટ્સ માટે જુ દા જુ દા પાસવર્ડસસનો ઉપયોગ કરો. ઇન્ટટરનેટ અને મોબાઇલ બૅનન્ટકિંગ
પાસવર્ડસસ નનયનમત રૂપે બદલો..



િમારા બેન્ક એકાઉન્ટની સિગિો જેમ કે યુઝર નેમ અને પાસિર્ડ , એટીએમ સપન, ATM/Credit Card
CVV number, લેિર્દે િર્ OTP કોઈની સાથે શેર કરશો નિીીં. આિા સિગિો પૂછિા માટે કોઈપણ
એસએમએસ, ઇમેઇલ, ફોન કૉલનો પ્રસિસાદ આપશો નિીીં. બૅન્ક આિા સિગિો પૂછિા નથી.



તમારા એટીએમ કાર્સ અથવા કાર્સ ની નવગતો કોઈને પણ સોિંપો નહીિં. જો િમારીં એટીએમ કાર્ડ ખોિાઇ
જાય કે ચોરાઇ જાય િો િરિ જ બેંકનો સીંપકડ કરો.



તમારા ઓનલાઇન એકાઉન્ટ્સ માટે બે પનરબળ પ્રમાણીકરણ (2FA) ગોઠવો.



નનયનમત ધોરણે તમારી બેંક એકાઉન્ટટ સ્ટે ટમેન્ટટ તપાસો. િમારા બેંક ખાિામાીંના કોઈપણ અનસિકૃ િ
વ્યિિાર માટે , િાત્કાસલક િમારા બેંકનો સીંપકડ કરો.



સબનિપરાયેલ બેંક ખાિુીં બીંિ કરો અને કાર્ડસડને સનસરિય કરો કે જેનો િમે િિે ઉપયોગ કરિા નથી. જો
િમને કોઈપણ સમાિાન અીંગે શીંકા િોય િો િમારા એટીએમ સપનને બદલો.



જો િમને િમારા એટીએમ કાર્ડ અથિા બેંક એકાઉન્ટને સનસરિય કરિા સિશે કોઈ સૂચન અથિા કોલ
િમકી મળે છે , િો ગભરાટ અને પ્રસિસાદ આપશો નિીીં. ફ્રોર્સ્ટસડ આ િકનીકનો ઉપયોગ કરે છે જેથી
ગ્રાિકો ટૂીં ક સમયમાીં પ્રસિસિયા કરે અને ભૂલ કરી શકે . િેના બદલે, બૅન્કની અસિકૃ િિાની પુસિ કરો.



તમારા બેંક એકાઉન્ટટને ઍક્સેસ કરવા માટે ઇમેઇલ સામગ્રીમાિં આપેલ કોઈપણ નલિંક્સ પર નલલક કરશો
નહીિં. અજ્ઞાિ પ્રેષક પાસેથી મળે લી ઇમેઇલ સામગ્રીમાીં આપિામાીં આિેલા કોઈપણ જોર્ાણ અથિા
સલીંક પર સલલક કરો નિીીં.. જો િમને જાણીિા સ્રોિમાીંથી મેઇલ પ્રાપ્ત થયો છે પરીં િુ સામગ્રી irrelevant છે
તો પ્રથમ વૈકનપપક મીનર્યા દ્વારા પ્રેષકનો સિંપકસ કરો અને અનધકૃ તતાની ખાતરી કરો.



સાવસજનનક કમ્પ્યુટરો, ફ્રી અને અસુરનિત Wi-Fi કનેક્શન્ટસથી તમારા બેંક એકાઉન્ટટને ઍક્સેસ કરવાનુિં
ટાળો.



સરનામાિં બારમાિં URL ને ટાઇપ કરીને બૅિંકની વેબસાઇ્સનો ઉપયોગ કરવાનુિં હિં મશ
ે ા પ્રાધાન્ટય આપો.



સરનામા પહેલા પેર્લોક પ્રતીક અને https દ્વારા સુરનિત સાઇટની ખાતરી કરો.



લાઇસનન્ટસત એન્ટટીવાયરસ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરો, તેને અપ-ટૂ -ર્ેટ રાખો અને નનયનમતપણે નસસ્ટમ
સ્કે ન કરો.



નબનસત્તાવાર પ્રકાશકો પાસેથી સોફ્ટવેર ર્ાઉનલોર્ કરવાનુિં ટાળો. કોઈપણ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ ન કરો
કે જે જોર્ાણ તરીકે આવે છે.



હિં મેશા પ્રખ્યાત અને જાણીતા વેપારી વેબસાઇ્સ અને એ્સ દ્વારા ખરીદી કરો. કોઈપણ િેબસાઇટ
અથિા એસલલકે શન પર કાર્ડ ચુકિણી માસિિી ક્યારેય સ્ટોર કરશો નિીીં.



ઑપરેનટિં ગ નસસ્ટમના અસલી અને લાયસન્ટસ વર્સ નનો ઉપયોગ કરો અને પેચ સાથે અપ-ટુ -ર્ેટ રાખો.
અપ-ટૂ -ર્ેટ વેબ બ્રાઉર્સસ, જાવા અને એર્ોબ એન્લકે શન્ટસને ખાતરી કરો.



જ્યારે તમે અજ્ઞાત વેબસાઇ્સની મુલાકાત લઈ રહ્ાિં હોવ ત્યારે પોપઅપ પર નલલક કરશો નહીિં.



સામાનજક મીનર્યા સાઇ્સ અને ઇન્ટટરનેટ પર તમારી વ્યનિગત માનહતીને જાહેરમાિં શેર કરવાનુિં ટાળો.



તમારી સિંવેદનશીલ માનહતીના નનયનમત બેકઅપ લો અને તેને સુરનિત રીતે મૂકો.

