
Kung may pagdududa o anumang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasalin at orihinal na teksto 
sa wikang Ingles/Tsino, mananaig ang teksto sa wikang Ingles/Tsino. 

 
Mga Smart Tip sa Paggamit ng mga Automated Teller Machine 

 
Mga Pangunahing Tip Pangkaligtasan sa Paggamit ng mga ATM 
 
Mga ATM card at password – Panatilihing ligtas ang iyong card. Magtakda ng isang 
password na mahirap hulaan at naiiba mula sa iba pang serbisyo. Regular na palitan ang 
password mo. Huwag panatilihing magkasama ang iyong ATM card at password. Hindi 
hihingi ang bangko ng anumang sensitibong personal na impormasyon (kabilang ang mga 
password) sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono o email.  
 
Mga ATM – Mag-ingat sa anumang hindi pangkaraniwan sa slot na papasukan ng card, 
keypad at pantakip ng keypad (hal. kung may naka-install na kahina-hinalang device). 
Takpan ang keypad gamit ang iyong kamay kapag inilalagay ang iyong password at tingnan 
kung may taong sinusubukang silipin ang iyong password. 
 
Pangangasiwa ng iyong mga pag-withdraw ng cash– Bilangin kaagad ang mga perang 
papel pagkatapos ng pag-withdraw ng cash. Huwag kunin ang anumang nakalabas na 
perang papel o ATM card na naiwan ng ibang tao. Hayaang awtomatikong bumalik sa ATM 
na ang mga perang papel o ATM card. 
 
Mga pag-withdraw ng pera sa ibang bansa – Kailangan mong i-activate nang maaga ang 
function ng ATM para sa overseas na pag-withdraw ng cash at magtakda ng isang masinop 
na limitasyon sa pag-withdraw ng cash sa ibang bansa at isang panahon ng pag-activate. 
 
Mga mensahe mula sa mga bangko – Suriin ang mga tala ng transaksyon na ibinigay ng 
iyong bangko sa isang napapanahong paraan. Agad na ipaalam sa iyong bangko kung 
nawala mo ang iyong ATM card, o kung may anumang kahina-hinalangtransaksyon o 
sitwasyon, anuman ang halaga.  
  
Mga Paglipat ng Pondo – Maingat na patunayan ang numero ng account ng transferee at 
halagang ililipat bago kumpirmahin ang tagubilin sa paglipat ng pondo. Kung may anumang 
paglipat sa isang maling account nang hindi sinasadya, makipag-ugnayan sa bangko para sa 
tulong sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, maibabalik lamang ng bangko ang pondo 
kapag nakuha na ang pahintulot ng transferee. Kung hindi nakikipagtulungan o tumanggi 
ang transferee na ibalik ang pondo, dapat pag-isipan ng transferor na mag-ulat sa pulisya. 
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