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ਆਟੋਮ ੇਿ ਟਡ ਟੈਲ ਰ ਮਸ਼ੀਨ� ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝ ਾਅ

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਸੁਝ ਾਅ

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ਏ.ਟੀ.ਐਮ.) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੋ। ਅਿਜਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਟ ਕਰੋ,
ਿਜਸਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ� ਤ� ਵੱ ਖ
ਹੋਵੇ। ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ । ਆਪਣੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਠਾ ਨਾ ਰੱ ਖੋ।
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ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM)
ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੌ ਟ, ਕੀਪੈਡ ਅਤੇ ਕੀਪੈ ਡ ਕਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਿਡਵਾਇਸ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ� ਨਹ�) ਚੀਜ਼ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ
ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੀਪੈ ਡ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੋ ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਸਵਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤ� ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ�ਭਣਾ
ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਰੰਤ ਨ�ਟ ਿਗਣੋ। ਨ�ਟ� ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਿਡਸਪ�ਸ ਰ ਤ� ਜ� ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਵੱ ਲ� ਛੱ ਡੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੌ ਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱ ਢੋ। ਨ�ਟ� ਨੂੰ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.
ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਦਓ।
ਿਵਦੇਸ਼ ੀ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤ� ਨਕਦੀ ਕੱ ਢਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਤ� ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਿਛਤ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਏ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਚੌਕਸ ਿਵਦੇਸ਼ ੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਰਆ ਿਮਆਦ ਸੈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਬ�ਕ � ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਦੇ ਖੋ। ਜੇਕ ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.
ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਚ ਜਾਏ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ� ਜ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁ ਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਬ�ਕ
ਫੋਨ ਕਾਲ� ਜ� ਈਮੇਲ� ਰਾਹ� ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਵੇ ਦਨਸ਼ੀਲ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਾਸਵਰਡ� ਸਮੇਤ) ਨਹ� ਮੰ ਗਦੇ।
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