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ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਮੋਨੈਟਰੀ ਅਥਾਸ਼ਰਟੀ (Hong Kong Monetary Authority)
ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਰਸ਼ਥਤ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸੋਸੀਏਿਨ ਆੱਫ ਬੈਂਕਸ (The Hong Kong Association of
Banks)
HKCERT
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪ੍ੁਸ਼ਲਸ (Hong Kong Police)
JEtCO
cybersecurity.hk, ਆੱਸ਼ਫਸ ਆੱਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੇਿਨ ਅਫ਼ਸਰ (Office
of the Government Chief Information Officer)

ਆਟੋਮੇਟਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸੁਰੁੱਟਖਆ ਸੁਝਾਅ

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਟਡ ਟੈਲਰ ਮਿੀਨ (ਏ.ਟੀ.ਐਮ.) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸ਼ਿਅਤ ਰੱ ਿੋ। ਅਸ਼ਿਹਾ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਸੈਟ ਕਰੋ,
ਸ਼ਿਸਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਿਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸਵਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਿ
ਹੋਵੇ। ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ ਰਪ੍ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ । ਆਪ੍ਣੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਠਾ ਨਾ ਰੱ ਿੋ।
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ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM)
ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੌ ਟ, ਕੀਪ੍ੈਡ ਅਤੇ ਕੀਪ੍ੈਡ ਕਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱ ਕੀ ਸ਼ਡਵਾਇਸ ਇੂੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ) ਚੀਜ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪ੍ਣਾ
ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੀਪ੍ੈਡ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਿੋ ਸ਼ਕ ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਾਸਵਰਡ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਦੀ ਟਨਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ
ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਸ਼ਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੂੰਤ ਨੋਟ ਸ਼ਗਣੋ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਿ ਸ਼ਡਸਪ੍ੈਂਸਰ ਤੋਂ ਿਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸ਼ਕਸੇ
ਹੋਰ ਵੱ ਲੋਂ ਛੱ ਡੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੌ ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱ ਢੋ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.
ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਸ਼ਦਓ।
ਟਵਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਟਨਕਾਸੀਆਂ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕੱ ਢਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਸ਼ਛਤ
ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਸ਼ਨਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਕਦੀ ਸ਼ਨਕਾਸੀ ਫੂੰ ਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਚੌਕਸ ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਕਦੀ ਸ਼ਨਕਾਸੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਸ਼ਮਆਦ ਸੈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱ ਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਿੈਕਿਨ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਸਰ ਦੇਿੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.
ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਿਾਏ ਿਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੱ ਕੀ ਟਰਾਂਿੈਕਿਨਾਂ ਿਾਂ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਸ਼ਵੱ ਚ, ਤੁਰੂੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਚਤ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ
ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਿਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਿੀਲ ਸ਼ਨਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਪ੍ਾਸਵਰਡਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਗਦੇ।
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