
ਜੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੇਮੇਲ ਜ� ਿਵਵਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ 

 

ATM ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਪ�ਮੁੱ ਖ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ 

 

ATM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ - ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ।  ਅਿਜਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਟ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ 

ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੋ।  ਆਪਣੇ ATM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਨਾ ਰੱਖੋ।  ਬ�ਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ� ਜ� 

ਈਮੇਲ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਾਸਵਰਡ� ਸਮੇਤ) ਨਹ� ਪੱੁਛਣਗੇ।  

 

ATM – ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਟ, ਕੀਪੈਡ ਅਤੇ ਕੀਪੈਡ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਪ�ਤੀ 

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਿਡਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ)।  ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੀਪੈਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਚੋਰੀ 

ਚੋਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤ� ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ।  

 

ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ - ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬ�ਕ 

ਨ� ਟ ਿਗਣੋ।    �ਥੇ ਪਏ ਬ�ਕ ਨ� ਟ� ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ATM ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਾ ਲਓ।  ਬ�ਕ 

ਨ� ਟ� ਜ� ATM ਕਾਰਡ ਨੰੂ ATM ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਦਓ।  

 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦ ਰਕਮ� ਕਢਵਾਉਣਾ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ATM ਨਕਦ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਕਾਰਜ ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ATM ਨਕਦ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀਮਾ 



ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿਮਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

ਬ�ਕ� ਵਲ� ਸੁਨ� ਹੇ – ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਜ�ਚ 

ਕਰੋ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ATM ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜ� ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 

ਰਕਮ ਭਾਵ� ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

  

ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਟ��ਸਫਰ – ਪੈਸੇ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤੇ 

ਪੈਸੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟ��ਸਫਰ ਰਕਮ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।  ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤੀ 

ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਗ਼ਲਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਟ��ਸਫਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ।  ਹਾਲ�ਿਕ, ਬ�ਕ ਿਸਰਫ਼ ਟ��ਸਫਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ 

ਵਾਪਸ ਟ��ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤ� 

ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ� ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੂਿਲਸ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 
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