

ெசய் யக் ��யைவ

ெசய் யக்�டாதைவ

1. எங் கள் வங் � இைணயதளங் களின் �
ஆர் எல் -ஐ நிைன�ல் ைவத்�க்
ெகாள் ள�ம் [(https://bank.sbi),
(https://onlinesbi.com)] எங் கள் வங் ��ன்
பயன்பா�கைள உபேயா�க்�ம் �ன்
எப் ேபா�ம் “https” அல் ல� ேபட்லாக்
உள் ளதா எனச் சரிபார்க்க�ம் .

2. �ைறந்தபட்சம் ஒ� எண், ஒ� �றப் �
எ�த்�டன் ெபரிய மற் �ம் ��ய
எ�த்�க்களின் கலைவ�டன்
�ைறந்தபட்சம் 8 எ�த்�கள் ெகாண்ட
உங் கள் கட�ச்ெசால் ைல வ�வாக�ம்
எளிதற் றதாக�ம் ைவத்�க் ெகாள் ள�ம் .
உங் கள் கட�ச்ெசாற் கைள அ�க்க�
மாற் �க் ெகாள் ள�ம் .
3. எங் கள் ஆப் கைள (YONO SBI, YONO Lite SBI,
BHIM SBI, SBI Quick) ��ள் �ேளஸ்ேடார்/
ஐஓஎஸ் ஆப் ஸ்ேடாரி��ந்� மட்�ேம
நி�வ ேவண்�ம் .
4. ஒ� ��ஐ �ன் அல் ல� க்� ஆர்
���ட்�ன் ஸ்ேகன் , பணம் ெப�வதற் �
அல் லாமல் , பணப் பரிமாற் றம்
ெசய் �ம் ெபா�� மட்�ேம ேதைவப் ப�ம்
என்பைத எப் ேபா�ம் நிைன�ல்
ைவத்�க் ெகாள் ள�ம் .
5. எஸ்�ஐ வங் �யால் அ�ப் பப் ப�ம்
பரிவர்த்தைன சார்ந்த/�ளம் பரம் சார்ந்த
ெசய் �கள் எப் ேபா�ம் "SBI, SB" என்ற ��
����க�டேனேய இ�க்�ம் , உதா:
SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.
6. ��ஞ் ெசய் � அ��க்ைககள்
உங் க�க்� ெதாடர்ந்�
அ�ப் பப் ப�வைத உ��ெசய் ய, உங் கள்
மாற் றப் பட்ட ெமாைபல் எண்ைண
வங் �க்�த் ெதரியப் ப�த்த�ம் .

1. பயனர் ெபயர், கட�ச்ெசால் , ஓ��,
கார்� எண், ���, �ன் (ரக�ய எண்)
ஆ�ய உங் கள் தனிப் பட்ட/நி�
�வரங் கைள வங் ��ன் �ர�நி�கள்
உள் பட எவ�ட�ம் ப�ர ேவண்டாம் .
2. எல் லா கணக்�க�க்�ம் ெபா�வான

கட�ச்ெசாற் கைள பயன்ப�த்த
ேவண்டாம் .

3. வங் � பரிவர்த்தைனகைள
ேமற் ெகாள் ள �றந்தெவளி/ெபா�
ைவஃைப�டன் இைணய ேவண்டாம் .
4. அந்நியர்களின் ஆேலாசைன�ன்
ேபரில் எந்த ஆப் -ஐ�ம் நி�வ
ேவண்டாம் .
5. கட�ச்ெசாற் கள் , எம் �ன் (MPIN),
கணக்� எண்கள் ஆ�ய �க்�யமான
தகவல் கைள உங் கள் ைகேப��ல்
ைவத்��க்க ேவண்டாம் .
6. வங் ����ந்� வந்ததாகேவா
அல் ல� வங் ��ன் சார்�ல்
அ�ப் பப் ப�வதாகேவா ��,
��ஞ் ெசய் �/�ன்னஞ் சல் கள் /ச�க
வைலதளங் களில் ப�க்கப் ப�ம்
இைணப் �கைள �ளிக் ெசய் ய
ேவண்டாம் .

நிைன�ல் ெகாள் ள�ம் : “ெதாைலேப� அைழப் �/��ஞ் ெசய் �/�ன்னஞ் சல்
�லம் உங் கள் ரக�ய தகவல் கைள ஒ�ேபா�ம் வங் � ேகட்ப�ல் ைல.”
உத�க்�, எங் கள் ெஹல் ப் ைலன் எண்கைள அைழக்க�ம் :

1800-11-22-11/ 1800-425-3800/ 1800 1234/ 1800111109

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call the cybercrime
helpline number 1930
For more information visit: https://www.cybercrime.gov.in

STAY #SAFEWITHSBI

