
हुतात्मा सहकारी बँक लि�., वाळवा, जि�.सांग�ी
सायबर लिसक्युरिरटी बाबत घ्यावयाची दक्षता

इलेक्ट्रि��क माध्यमांचा वापर हा दैनंदिदन जीवनाचा अविवभाज्य भाग झाला आहे. देशामध्ये डि"जीटल
बँकिकंगचा वापर वाढत आहे.  त्याचबरोबर त्यामधील धोके पण वाढत आहेत.  योग्य ती दक्षता घेऊन
आपण हे धोके टाळू शकतो.
तमुच्या पशैाच्या सुरक्षिक्षततसेाठी

1.  तुमचा  का"4  क्रमांक,  का"4  वैध  (ए�सपायरी)
तारीख,  3  अंकी  का"4  प"ताळणी  मूल्य  (CCV),

एटीएम  विपन  आणिण वन  टाइम  पासव"4  (OTP)

गोपनीय ठेवा.
2.  कोणत्याही कारणास्तव तुमच्या का"4चे गोपनीय
तपशील प्रदान करण्याची विवनंती करणा-या फोन
कॉल,  ई-मेल,  एसएमएस इत्यादींना  प्रतितसाद देऊ
नका. जरी कॉल किकंवा पे्रषक हुतात्मा सहकारी बँक/

RBI/  आयकर काया4लय /  क्ट्रिGहसा यांचे प्रतिततिनधीत्व
करत असल्याचे व मास्टर का"4,  रुपे /एटीएम सेल
किकंवा कोणतीही सेब प्रदाता असलेचे सांगत असेल.

3.कोणत्याही  एटीएमवर  Gयवहार  करताना  तुमचे
का"4 हस्तांतरीत करु नका किकंवा एटीएम गा"4स
किकंवा कोणालाही एटीएम विपन तपशील देऊ नका.
4.विपन  टाकताना  पॉझ टर्मिम4नल किकंवा  एटीएमचा
कीपॅ"  झाकून तमुचा  विपन पे्रक्षकांपासून  सुरक्षिक्षत
ठेवा.

तमुचा पासवर्ड( संरक्षिक्षत करणे -

1. तिनयर्मिमत अंतराने तुमचा विपन / पासव"4 बदला.
2.  तुमचा विपन लक्षात ठेवा.  तमुचा पासव"4 किकंवा
विपन कुठेही रेकॉ"4 करु नका. /  र्मिलहू नका,  विवशेषत:

तमुच्या का"4वर नाही.
3.तमुचा  विपन  /  पासव"4  कोणालातरी  माहीत
असल्याची तुम्हाला शंका असल्यास,  तो ताब"तोब

सुरक्षिक्षत एटीएम बँकिकंग

1.तमुचा विपन लक्षात ठेवा.  ते कुठेही  र्मिलहून ठेवू
नका, आणिण का"4वर कधीही र्मिलहु नका.
2.तमुचा  विपन  किकंवा  का"4  बँकेच्या  कम4चा-यांसह
कोणाशीही  शेअर  करु  नका,  अगदी  तमुचे  र्मिमत्र
किकंवा कुटंुबीय ही नाही तुमचा विपन तिनयर्मिमतपणे
बदला.
3.एटीएम  मर्मिशनजवळ  उभे  रहा  आणिण  विपन
टाकताना कीपॅ" सुरक्षिक्षत ठेवण्यासाठी तमुचे शरीर
आणिण  हात  वापरा.  एटीएमच्या  आसपासच्या
अनोळखी  लोकांपासून  सावध  रहा  जे  तुम्हाला
कोणत्याही संभाषणात गुतंवण्याचा प्रतत्न करतात.

4.एटीएम का"4 वापरण्यासाठी किकंवा तुमची रोक"
हाताळण्यासाठी  अनोळखी  Gय�तीची  मदत  घेऊ
नका.
5.तमुच्या  एटीएम मर्मिशनशी  कोणतेही  असामान्य
उपकरण जो"लेले आढळल्यास कोणताही Gयवहार
करु नका.
6.’रद्द  करा’  ती  दाबा  आणिण एटीएमपासून  दरु
जाण्यापुवS  स्वागत स्क्रीनची  प्रतितक्षा  करा.  तमुचे
का"4  आणिण  �ान्झॅ�शन  क्ट्रिस्लप  सोबत  घेण्याचे
लक्षात ठेवा.
7.तुम्हाला  �ान्झॅ�शन  क्ट्रिस्लप  र्मिमळाल्यास,  गरज
नसल्यास वापरल्यानंतर लगेच तुक" ेकरा.
8.  तुमचे  एटीएम  का"4  हरवले  किकंवा  चोरीला
गेल्यास तत्काळ तुमच्या बँकेला कळवा.
9.तुम्ही तुमच्या ATM मध्ये चेक किकंवा का"4 जमा



बदला.
4.तमुचा पासव"4 किकंवा विपन कोणालाही ईमेल किकंवा
मजकूर  सदेंशाGदारे  किकंवा  इतर  कोणत्याही
स्त्रोताGदारे पाठवू नका.
5.  तुमचा पासव"4 किकंवा विपन साव4जतिनक दिठकाणी
मोठ्याने बोलू नका क्ट्रिजथे इतर लोक तुम्हाला ऐकू
शकतील.

करता तेGहा  काही  दिदवसांनी  तमुच्या  खात्यातील
के्र"ीट  एं�ी  तपासा.  काही  विवसंगती  आढल्यास,

तमुच्या बँकेला कळवा.
10.तमुच्या  Gयवहारांसाठी  अलट4  र्मिमळवण्यासाठी
तमुचा मोबाईल नंबर बँकेक" ेनोंदवा.
11.  जर तुमचे का"4 एटीएममध्ये अ"कले असेल
किकंवा  तुम्ही  Gयवहार  करताना  कॅश न दिदल्यास
ताब"तोब तुमच्या बँकेला कॉल करा.
12.एटीएममधील  तुमच्या  एटीएम/  "बेिबट  का"4
Gयवहाराबाबत  तुम्हाला  काही  तक्रार  असल्यास,

तुम्ही ती बँकेक" ेकळवा.


