ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಂಕಂಗ್ ಅನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತವ್ಗಿ ಬಳಸನವ ಸಲಹನಗಳು
ಇ0ದು , ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಹಣ ವರ್ಾಾವಣೆ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೆೇವಣಿ ರಚನೆಯಾಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಇಂಟನೆಾಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್
ನಿಮರ್ೆ ಇದನ್ುು ತವರಿತ ಮತುು ಅನ್ುಕೂಲಕರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ುಮತಿಸುತುದೆ. ಬಾಯಂಕನ್ಲ್ಲಿ ಹೊೇಗುವುದಕ್ೆೆ
ಬದಲಾಗಿ ಮತುು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯುವ ಬದಲಾಗಿ, ಇಂಟನೆಾಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಕ್ೆಲವು ಬಾಯಂಕಂಗ್
ಕ್ಾಯಾಗಳನ್ುು ಕ್ೆಲವು ಕಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೆೇಶ್ಚಸಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ, ನಿಮಮ ರ್ೌಪ್ಯ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಪ್ಡೆದುಕ್ೊಳುುವ ಫಿಶ್ಚಂಗ್ ಅಪಾಯದ ಕ್ಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ುು ಜಾಗರೂಕತೆಯಂದ ಬಳಸಬೆೇಕ್ಾಗಿದೆ.
ಇಂಟನೆಾಟ್ ಬಾಯಂಕಂರ್ಾಗಗಿ ಏಳು ಸಾಮಟ್ಾ ಸುಳಿವುಗಳು ಕ್ೆಳರ್ೆ ಪ್ಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ :
1.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಸವರ್ಡೆ ನಿಯಮಿತವ್ಗಿ ಬದಲ್ಯಿಸಿ
ನಿಮಮ ಇಂಟನೆಾಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಖಾತೆರ್ೆ ನಿೇವು ಮೊದಲ ಬಾರಿರ್ೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಯಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ
ಗುಪ್ುಪ್ದವನ್ುು ನಿೇವು ಬಳಸಬೆೇಕ್ಾಗುತುದೆ. ಆದಾಗೂಯ, ನಿಮಮ ಖಾತೆಯನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಿೇವು ಈ
ಪಾಸವರ್ಡಾ ಅನ್ುು ಬದಲಾಯಸಬೆೇಕ್ಾಗಿದೆ. ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪಾಸವರ್ಡಾ
ಅನ್ುು ಬದಲ್ಲಸಿಕ್ೊಳಿು. ಹೆಚುಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲೂಿ ಗುಪ್ುಪ್ದವನ್ುು ರಹಸಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.

2.

ಲ್ಗಿನ್ ಮ್ಡಲನ ಸ್ವೆಜನಿಕ ಕಂಪ್ಯಯಟಗೆಳನ್ನು ಬಳಸಬನೇಡಿ
ಸೆೈಬರ್ ಕ್ೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯಯಟಗಾಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆರ್ೆ
ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ುು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವುಗಳು ಕಕೆರಿದ ಸಥಳಗಳಾಗಿವೆ, ಮತುು ನಿಮಮ ಪಾಸವರ್ಡಾ ಅನ್ುು
ಇತರರು ಪ್ತೆುಹಚುಿವ ಅಥವಾ ನೊೇಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅವಕ್ಾಶಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಥಳಗಳಿಂದ ನಿೇವು
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾದರೆ, ನಿೇವು ಸಂಗರಹ ಮತುು ಬೌರಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ುು ತೆರವುರ್ೊಳಿಸಿ,
ಕಂಪ್ಯಯಟನಿಾಂದ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ಫೆೈಲಗಳನ್ುು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದನ್ುು ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ಅಲಿದೆ, ಬೌರಸರ್ ನಿಮಮ
ID ಮತುು ಪಾಸವರ್ಡಾ ಅನ್ುು ನೆನ್ಪ್ಪಟುಿಕ್ೊಳುಲು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ುಮತಿಸುವುದಿಲಿ.

3.

ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯ್ರನೂಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕನೂಳಳಬನೇಡಿ
ಫೇನ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ರ್ೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನಿಮಮ ಬಾಯಂಕ್ ಎಂದಿಗೂ
ಕ್ೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಹಾರ್ಾಗಿ ನಿೇವು ಬಾಯಂಕನಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಮ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕ್ೊೇರುವ ಇಮೇಲ್ಲುಂದ ಸಿಷ್ಿ
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯುತಿುೇರಾ, ನಿಮಮ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನಿೇಡುವುದಿಲಿ. ಬಾಯಂಕು ಅಧಿಕೃತ
ಲಾಗಿನ್ ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನಿಮಮ ಲಾಗಿನ್ ID ಮತುು ಪಾಸವರ್ಡಾ ಅನ್ುು ಬಳಸಿ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೆಬೆಸೈಟ್
ಆಗಿರಬೆೇಕು. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ URL ನ್ಲ್ಲಿ 'https: //' ನೊೇಡಿ; ಇದರಥಾ ವೆಬೆಸೈಟ್
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

4.

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತ್ಯ ಖ್ತನಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವ್ಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸನತ್ತಿರಿ
ಯಾವುದೆೇ ವಹಿವಾಟನ್ುು ಆನೆಿೈನ್ುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ ನಿಮಮ ಖಾತೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ. ನಿಮಮ

ಖಾತೆಯಂದ ಸರಿಯಾದ ಮೊತುವನ್ುು ಕಡಿತರ್ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ. ಮೊತುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ
ವಯತಾಯಸಗಳನ್ುು ನಿೇವು ನೊೇಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೆೇ ಬಾಯಂಕ್ೆಗ ತಿಳಿಸಿ.
5.

ಯ್ವ್ಗಲೂ ಪ್ರವ್ನ್ಗಿ ಪ್ಡನದ ಆಂಟಿ-ವನೈರಸ್ ಸ್ಫ್ನ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಿಮಮ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ಅನ್ುು ಹೊಸ ವೆೈರಸಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ಡೆದ ಆಂಟ್ಟವೆೈರಸ್ ಸಾಫೆಿವೇರ್ ಅನ್ುು ಬಳಸುತಿುದಾದರೆ ಎಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ವಿರೊೇಧಿ ವೆೈರಸ್ ತಂತಾರಂಶಗಳ
ಪೆೈರೆೇಟೆರ್ಡ ಆವೃತಿುಗಳು ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಮ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ಅನ್ುು
ಆನೆಿೈನ್ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ವೆೈರಸಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು
ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ನಿೇವು ಸಾಫೆಿವೇನ್ಾಲ್ಲಿ ನ್ವಿೇಕರಣಗಳಿರ್ಾಗಿ ನಿಯತಕ್ಾಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುತಿುೇರಿ. ನಿಮಮ ವಿರೊೇಧಿ ವೆೈರಸ್ ಅನ್ುು ನಿೇವು ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದಿದೇರಿ ಎಂದು
ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು, ಆದದರಿಂದ ನಿಮಮ ರ್ೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತುದೆ.

6.

ಬಳಕನಯಲಿಿಲದಿ
ಿ ದ್್ಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪ್ಕೆವನ್ನು ಕಡಿತಗನೂಳಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಬಾರಡಾಂಡಂರ್ಡ ಬಳಕ್ೆದಾರರು ತಮಮ ಕಂಪ್ಯಯಟನ್ಾಲ್ಲಿ ಇಂಟನೆಾಟ್ ಸಂಪ್ಕಾವನ್ುು ಬಳಸದೆ
ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ುು ಸಂಪ್ಕಾ ಕಡಿತರ್ೊಳಿಸುವುದಿಲಿ. ದುರುದೆದೇಶಪ್ಯರಿತ ಹಾಯಕಸ್ಾ ಇಂಟನೆಾಟ್
ಸಂಪ್ಕಾದ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ಅನ್ುು ಪ್ರವೆೇಶ್ಚಸಬಹುದು ಮತುು ನಿಮಮ ರಹಸಯವಾದ ಬಾಯಂಕಂಗ್
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕದಿಯಬಹುದು. ನಿಮಮ ಡೆೇಟಾವನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿೇವು ಇಂಟನೆಾಟುಲ್ಲಿ ಬೆೇಡವಾದಾಗ ನಿೇವು
ಸಂಪ್ಕಾ ಕಡಿತರ್ೊಳಿಸುತಿುೇರಿ ಎಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು.

7.

ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಂಕಂಗ್ URL ಟನೈಪ್ ಮ್ಡಿ
ಇಮೇಲುಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾದ ಲ್ಲಂಕಗಳನ್ುು ಕಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಬೌರಸನ್ಾ ವಿಳಾಸ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಮ
ಬಾಯಂಕ್ URL ಅನ್ುು ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊೇಸದ ವೆಬೆಸೈಟಗಳ ಲ್ಲಂಕಗಳ ೆ ಂದಿರ್ೆ
ವಂಚನೆದಾರರು ಇಮೇಲಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವ ನಿದಶಾನ್ಗಳಿವೆ, ಅದು ಬಾಯಂಕನ್ ಮೂಲ ವೆಬೆಸೈಟುಂತೆಯೆೇ
ವಿನಾಯಸರ್ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವೆಬೆಸೈಟುಲ್ಲಿ ನಿೇವು ನಿಮಮ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮೂದಿಸಿದ ನ್ಂತರ,
ನಿಮಮ ಖಾತೆಯನ್ುು ಪ್ರವೆೇಶ್ಚಸಲು ಮತುು ನಿಮಮ ಹಣವನ್ುು ಕದಿಯಲು ಅವುಗಳನ್ುು ಬಳಸಬಹುದು. ಲಾಗ್
ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ, URL ನ್ಲ್ಲಿ 'https: //' ಅನ್ುು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಮತುು ಇದು ನಿಮಮ ಬಾಯಂಕನ್ ಅಧಿಕೃತ
ವೆಬೆಸೈಟ್ ಎಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು.

