TIPS for protecting yourself online
1. KEEP YOUR COMPUTERS & MOBILE DEVICES UPDATED
Always keep updated operating system, browsers, anti-virus software of computer /
laptops / palmtops / tablet / smart phone and other devices used by you. Turn on
automatic updates so you receive the newest fixes as they became available. It gives very
strong protection against viruses, malware, and other threats.
2. USE OF ANTI VIRUSE SOFTWARE
Always install a good quality paid Anti-Virus / malware software in your device.
3. SET STRONG PASSWORDS
Always set strong passwords. A strong password is at least 8 characters in length and
incudes a mix of capital(A-Z) & lower case (a-z) letters, minimum one number (0,1....9) &
minimum one special character (@, #, $, %, etc).
4. DO NOT SHARE YOUR SENSITIVE FINANCIAL DETAILS
Bank does not ask accounts number, debit, or credit card number, CVV number, Expiry
date, PIN, OTP, mobile or internet banking login, password, MPIN or TPIN personally or
on call or through email. Never share this information to anybody on phone / SMS / email.
5. KEEP PERSONAL INFORMATION PERSONAL
Hackers can use social media profiles to figure out your passwords and answer security
questions to reset your password. Lock your privacy settings on social media profile and
avoid posting things like birthdays, address, mother name, etc. Do not answer to request
from unknown person.
6. SECURE YOUR INTERNET CONNECTION
Always protect your home & office wireless network with a strong password. Be cautious
while using public Wi-Fi networks.
7. SHOP SAFELY
Always make sure that online shopping site you are using is official & secured. In checkout
screen verify that the web address begins with https and check to see padlock symbol (
)appears on the page.
8. WATCH OUT FOR PHISHING SCAM
Phishing scams use fraudulent emails and websites to trick users into disclosing account,
login, personal & KYC information. Do not click on links or open any attachments or popup screens from unknown / unrecognized source.

આપને ઓનલાઈન મા યમ પર
1. તમારા કો

રુ ીત રાખવા માટના

ૂચનો

ટુ ર અને મોબાઇલ ઉપકરણોને અપડટ રાખો. તમારા ારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ક
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ુ વામાં આવેલ હોય છે તેનો સહલાયથી જવાબ આપી ને આપનો પાસવડ
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6. ઇ ટરનેટ કને શન. વાયરલેસ નેટવકને

ોગ પાસવડથી

રુ

ત કરો. સાવજિનક(પ લક) Wi-Fi નેટવક નો

ઉપયોગ કર ને અગંત મા હતી તેમજ બક ખાતા ના યવહારો ની આપલે કરતી વખતે સિવશેષ સાવચેત રહો.
7. સલામત વેબસાઈટ પરથીજ ઓનલઈન ખર દ કરો. ઓનલઈન શોપીગ ખર દ કરતા પહલા, ખાતર કરો ક
તે વેબસાઈટ ઓફ શીયલ અને િસ
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ીન બાર શાથેની હોવી જોઈએ.

8. લોભામણા ઇમેઇલ,ફોન કોલ અને વેબસાઇ સ પર યાન આપો. આપને વર ત નાણાક ય લાભ ની
આપતા, કવાયસી થયેલ ન હોય ખા ું બંધ થઈ જશે ફોન પર વર ત તમા ું કવાયસી કરાવો એ
ગભરાવીને વર ત મા હતી આપવા મજ રુ કરતા ઈમેઈલ, ફોનકોલ ના જવાબ આપતા
ચકાસણી અવ ય કરો. આ

કાર ની આપને
ૂવ તેની ખરાઈની

કાર ના મળે લ ઈમેઈલ માં આપવામાં આવેલ વેબસાઈટની લક પર

નહ તેમજ પોપઅપ, નોટ ફ કશન એલાઉડ કરશો નહ .

ણકાર

લક કરશો

खुद को ऑनलाइन सुर
1.

त रखने के ट स

अपने कं यूटर और मोबाइल उपकरण को अपडेट रख।

अपने ऑपरे टंग स टम,
माटफोन और आपके

ाउज़र, एंट वायरस को हमेशा अपने कं यूटर / लैपटॉप / पामटॉप / टै बलेट /

वारा उपयोग कए जाने वाले अ य उपकरण म अपडेट रख ।

कर ता क आप नवीनतम सुधार

ा त कर सक

वचा लत अपडेट चालू

य क वे उपल ध हो गए ह। यह वायरस, मैलवेयर और

अ य खतर से बहुत मजबूत सुर ा दे ता है।
2.

एंट वायरस सॉ टवेयर का उपयोग

हमेशा अपने डवाइस म एक अ छ गण
ु व ा वाला भग
ु तान कया हुआ एंट -वायरस / मैलवेयर सॉ टवेयर
इं टॉल कर।
3.

मजबूत पासवड सेट कर

हमेशा कम से कम 8 वण का एक मजबूत पासवड सेट कर और इसम कै पटल लेटर (A-Z) और लोअर केस
(a-z) अ र, यन
ू तम एक सं या (0,1 .... 9) और यन
ू तम एक वशेष वण (@, #, &, %,आ द) शा मल
कर।
4.

अपना बक ववरण साझा न कर

बक खाता सं या, डे बट काड या

े डट नंबर, CVV नंबर, समाि त त थ, PIN, OTP, मोबाइल या इंटरनेट

ब कं ग लॉ गन, पासवाड, MPIN या TPIN को यि तगत

प से या कॉल पर या मेल के मा यम से नह ं

पूछता है। इस जानकार को कभी भी फोन / एसएमएस / ईमेल पर कसी को साझा न कर।
5.

यि तगत जानकार को यि तगत रख

है कस आपके पासवड का पता लगाने के लए और आपके पासवड को र सेट करने के लए सुर ा सवाल के
जवाब दे ने के लए सोशल मी डया

ोफाइल का उपयोग कर सकते ह। सोशल मी डया

ोफाइल पर अपनी

गोपनीयता से टंग को लॉक कर और ज म दन, पता, माता का नाम आ द जैसी चीज को पो ट करने से
बच । अ ात यि त के अनुरोध का उ र न द।
6.

अपने इंटरनेट कने शन को सुर

त रख

हमेशा एक मजबूत पासवड के साथ अपने घर और कायालय के वायरलेस नेटवक क र ा कर। सावज नक
वाई-फाई नेटवक का उपयोग करते समय सतक रह।
7.

सुर

त

प से खर दार कर

हमेशा सु नि चत कर क आप िजस ऑनलाइन शॉ पंग साइट का उपयोग कर रहे ह वह आ धका रक और
सुर

त है। यह भी

यान रख क

या चेकआउट

और यह भी दे ख क प ृ ठ पर पैडलॉक
8.

तीक (

न वक प पर https के साथ वेब पता शु

हो रहा है

) दखाई दे ता है या नह ं।

फ़ शंग घोटाले से अवगत रह

फ़ शंग घोटाला उपयोगकताओं और खात , लॉ गन, यि तगत और केवाईसी जानकार का खल
ु ासा करने के
लए धोखाधड़ी वाले ईमेल और वेबसाइट का उपयोग करता है। लंक पर ि लक न कर या अ ात / अप र चत
ोत से कोई अटै चमट या पॉप-अप

न न खोल।

