
 

तुमचे खाते/कार्ड ब्लॉक झालेले आहे, तुमच्या के्रडर्ट कार्डची मर्ाडदा वाढवार्ची आहे, कॅशबॅक पॉईट्ंस/रिवॉर््डस 

डमळडवणे डकंवा कर्ाडवि कर्ड/टॉप-अप प्राप्त किणे अशी कािणे सांगून तुमचे केवार्सीचे तपशील अद्यर्ावत 

किण्याच्या बहाण्याने कॉल्स/एसएमएस/ईमेल्सच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्ष्य किणाऱ्र्ा फसवणूकदािांपासून 

(धोकेबार्) सावध िहा. 

अशा घोटाळ्ांना बळी परू् नका. तुमचे स्वत:चे संिक्षण करून ऑनलाईन सुिडक्षत िाहण्यासाठी तुम्ही कार् किावे 

आडण कार् करू नरे् हे आम्ही इथे सांगत आहोत: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

बँक िं ग सिंबिंधीचा सुरकित अनुभव घेण्याासाीी

मूलभूत सावधानता बाळगा.

Bank

हे करा

हे करू नका

 डपन, पासवर्ड, ओटीपी डकंवा कार्डचे तपशील र्ांसािखे संवेदनशील तपशील इति कोणाला कधीही 

सांगू नका. 

 तुमच्या बँक खात्याला ॲके्सस किताना पब्लब्लक वार्-फार् डकंवा मोफत व्हीपीएन (व्हचु्यडअल 

प्रार्वे्हट नेटवकड ) / पब्लब्लक काँपु्यटसड र्ांचा वापि किणे टाळा 

 अज्ञात स्रोत/सेंर्ि (पे्रषक) आर्र्ीकरू्न प्राप्त झालेल्या डलंक्सवि ब्लिक करू नका. 

 12345, नावे, र्न्मडदन, इत्यादीसंािखे नेहमी वापिले र्ाणािे पासवर््डस ठेवू नका. 

 तुमचा बँडकंग पासवर्ड कुठेही डलहून ठेवणे आडण ब्राऊझिमधे्य सेव्ह करून ठेवणे टाळा. 

 रिमोट शेअरिंग ॲप्स र्ाऊनलोर् करू नका, उदाहिणाथड, एनीरे्स्क. 

 रू्पीआर्च्या माध्यमातून पैसे प्राप्त किण्यासाठी कू्यआि (QR) कोर् सॅ्कन करू नका डकंवा डपन 

(वैर्ब्लिक ओळक क्रमांक) डकंवा ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) प्रडवष्ट करू नका. 

 एटीएममधे्य अनोळखी व्यिीचंी मदत घेऊ नका. 

 

 बँकेच्या संपकड  तपडशलांसाठी नेहमी बँकेच्या अडधकृत संकेतस्थळाला भेट द्या 

 तुमच्या संपकाडचे तपशील बँकेकरे् नेहमीच अद्यर्ावत किा आडण व्यवहािांसंबंधीच्या सूचना प्राप्त 

किण्यासाठी सबस्क्राईब किा. 

 तुमच्या कॉम्प्पु्यटिमधे्य/मोबाईलमधे्य नेहमी अस्सल अँडट-व्हार्िस आडण अँडट-मालवेअि सॉफ्टवेअि 

इन्स्टॉल करून ते अद्यर्ावत ठेवा. 

 तुमचा पासवर्ड  स््टाँग आडण रु्डनक ठेवा 

 तुमचा कार्ड  नंबि, पासवर्ड  डकंवा इति कोणतीही वैर्ब्लिक/संवेदनशील माडहती साठवलेली िाहू 

नरे् म्हणून तुमच्या ब्राऊझिमधील ऑटोकंब्लिट सेडटंग बंद किा. 

 िे स्टोअिमधून डकंवा ॲप स्टोअिमधून कोणतेही ॲप्स र्ाऊनलोर् किण्यापूवी सावध िाहा. 

 व्यवहाि किताना तुमच्या वेब ब्राऊझिच्या से्टटसमधे्य पॅर्लॉक साईन डकंवा https आहे का ते पहा. 

 ज्या संदेशांमधून संवेदनशील तपशील माडगतले र्ातात, त्यांच्यातील से्पडलंगच्या चुका नेहमीच 

शोधा, त्यामुळे तुम्हाला खोटे संदेश शोधण्यास मदत होईल. 

 


