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अटोमेटेड टे लर मेिशनह� �योग गन� स्माट उपायह�

ATM को �योग सम्वन्ध मुख् सुरक्षा उपायह�

ATM काडर र पासवडरह�
आफ्न अटोमेटेड टे लर मेिसन (ATM) काडर सुरिक्सँग रा�ुहोस् । अनुमान लगाउन कठीन �ने र
अन् सेवाको पासवडर भन्द फरक पासवडर सेट गनुर्होस । आफ्न पासवडर िनयिमत �पमा प�रवतर्
गनुर्होस । आफ्न ATM र पासवडर सँगसँगै नरा�ुहोस् ।

ATM
काडर िछराउने स्ल, �कप्या र �कप्या कभरको आसपास भएका कु नै असामान्य कु राह�
(उदाहरणको लािग कु नै शंकास्प यन् जडान ग�रएको छ छै न) भए नभएकोमा सावधान रहनुहोस् ।
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तपा�ले पासवडर �योग गदार �कप्यालाइर ् आफ्न हातलाई छे �ुहोस्

र कोही �ाि�ले तपा�को

पासवडर िचयाएर हेन� कोिशश ग�ररहेको छ छै न भनी ध्या �दनुहोस् ।

ब�कवाट िझके को रकमलाइर ् माल्ने
�त्ये पटक नगद िझक्द, तु�न्त पैसा ग�ुहोस् । क्या िडस्पेन्मा अ� कसैले छाडेको पैसा (नोट)
वा काडर घुसाउने स्लटम अ� कसैको छु टे को ATM काडर् भए नलैजानुहोस् । ATM काडर् वा
नोटह� ATM मिशनमा स्विचलत�पमा �फतार जान �दनुहोस् ।

िवदेशीमा नगद िझ�े
तपा�ले िवदे शीमा ATM बाट नगद िझ�े िवचार गनुर्भएको छ भने आफ्न ब�कसँग ATM काडर्क
�योग गरे र उ� गन्त (ठाँउ) मा पैसा िझ� िमल्छ िमल्दै भनेर प�ा लगाउनुहोस् । तपा�ले
िवदेशमा ATM बाट पैसा िझ�े सुिवधालाइर ् पिहले नै स��य गराउनुपछर र िझ� स�कने पैसाको सीमा
र स��य अविध (लागू �ने अविध) लाइर ्सावधानीपूवर् तय गनुर्पदर्छ

ब�कबाट पठाइएका प�/सन्देशह
तपा�को ब�कले उपलब् गराएको कारोबारका रे कडर्ह समयमा नै जाँच गनुर्होस । तपा�ले आफ्न
ATM काडर हराउनु भएमा वा कु नै शंकास्प कारोवार

वा अवस्थाह भएमा तु�न्त ब�कलाइर ्

जानकारी गराउनुहोस् । ब�कह�ले फोन वा इमेल माफर ्त कु नै पिन संवेदनशील (गोप्) �ि�गत
िववरण (पासवडर सिहत) मा�े छै नन् ।
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