هشدارهاي امنيتي براي انجام عمليات بانكي الكترونيك

مشتريان گرامي
ضروري است براي حفظ امنيت در انجام عمليات بانكي الكترونيك موارد ذيل را رعايت فرمائيد:

- 1بدانيد كه هرگونه واريز وجه به حسابتان  ،بدون نياز به رمز اصلي ،رمز دوم كارت و كد اينترنتي امكان پذير
است .لذا مطالبه اين اطالعات از جانب افراد سودجو يا كالهبردار انجام مي گيرد و بايد مراقبت الزم را در
مواجه با اين درخواستها بعمل آوريد".
 - 2به منظور جلوگيري از سوء استفاده و برداشت غير مجاز از حساب هاي دارندگان كارت هاي بانكي ،از
پيامک كردن شماره كارت ،رمزهاي اول و دوم ،كد  cvv2و تاريخ انقضاي كارت هاي خود به مراجع ناشناس
خودداري كنيد".

- 3از نوشتن رمز عبور در پشت كارت بانكي و يا به همراه داشتن برگه تايپ شده رمز عبور كه به همراه كارت
از شعبه صادر كننده كارت دريافت داشته ايد ،جدا خودداري نماييد" .

- 4از ارائه اطالعات مالي و بانكي خود از قبي ل شماره حساب و شماره هاي كارت اعتباري و اعالم رمز آنها به
سايت هاي متفرقه و مشكوک خودداري نماييد" .

 - 5به هي چ عنوان كارت عابر بانک خود را حتي بدون رمز در اختيار افراد ناشناس قرار ندهيد .زيرا كپي برداري
از اطالعات مغناطيسي آن امكان پذير است" .

- 6هرگاه هنگام مراجعه به دستگاه خودپرداز  ،عليرغم ورود رمز صحيح خود با ضبط كارت توسط دستگاه
مواجه شديد در محل باقي مانده و با مسولين بانک تماس بگيريد" .
 - 7هميشه پيش از استفاده از دستگاه خودپرداز دقت نماييد ،چنانچه به تجهيزات خودپرداز مانند صفحه كليد يا
دوربين مشكوک بوديد ،از خودپرداز ديگري استفاده نماييد" .
- 8برخي افراد سودجو از قبض هاي رسيد شما به شماره كارت و اطالعاتتان پي مي برند .جهت امنيت بيشتر
رسيد بانكي تان را كنار خود پرداز رها نكنيد" .
- 9در هنگام استفاده از دستگاههاي خود پرداز در محل هاي خلوت ،احتياط الزم بعمل آيد" .
 - 11قبل از اطمينان از اتمام پردازش و خاتمه عمليات بانكي محل راترک نكنيد و درصورت بروز تراكنش
ناموفق  ،رسيد مربوطه تا حصول اطمينان از كسر نشدن وجه از حسابتان نگهداري شود".
- 11در صورت مشاهده وضعيت غيرعادي روي دريچه ورودي كارت ياخروجي وجه دستگاه خودپرداز
( چسب خوردن  ،وجود شي ء اضافه)  ،ضمن اعالم مراتب به مسئولين شعبه  ،براي دريافت خدمت مورد نظر،
از دستگاه خودپرداز ديگري استفاده شود".
- 12در هنگام خريد از فروشگاه هاي داراي كارت خوان ،حتي المقدور از دادن كارت به فروشنده و گفتن رمز
عبور جدا خودداري و در صورت اجبار ،از فروشندگان معتبر استفاده نماييد  .در هر صورت رفتار فروشنده را
در هنگام كشيدن كارت در دستگاه كارتخوان پيگيري نماييد ( .امكان كشيدن كارت در دستگاه ديگري بنام
اسكيمر جهت سوء استفاده وجود دارد) "
ضروري است دارندگان پايانه هاي فروش جهت پيشگيري از مشكالت ،عمليات مربوط به خريد از طريق
دستگاه كليه عمليات انتقال وجه از قبيل كشيدن كارت بانكي ،ثبت مبلغ ،دريافت رسيد خريد و گرفتن
موجودي كارت را به استثناي ورود رمز كارت شخصاً انجام داده و يا بر انجام آن نظارت دقيق داشته باشند" .

اخطار مهم:
گـاهي افـرادي سـود جـو ،با تـماس تلفنـي و يـا ارسـال پيـام كوتـاه به تلفـن همـراه شما ،در پـوشش پيام
هاي وسوسه انگيز مانند پـرداخت تسهيالت ،يارانه صنعت ،كاالهاي اساسي و غيره اقـدام به سـوء استـفاده
مـالـي و كالهبـرداري و برداشت وجـوه به صورت الكترونيـكي از حساب بانـكي شمـا مي كننـد.
الزم است در ايـن گونـه مـوارد  ،پيـش از هـر اقـدامي از درستـي منبـع تـماس مطمئن شويد و بـدون دادن
اطالعـات حسـاب خـود بـه ديـگران ،موضـوع را بـا مـراجع ذيصالح درميـان بگذاريـد.
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