
B
ảo vệ bản thân tránh bị lừa lọc

Bảo vệ thẻ tín dụng của quý vị

LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.Trong trường hợp không khẩn cấp.Trong tình huống khẩn cấp hay  đe dọa đến tính mạng.

Khi chúng ta đang tiến dần tới một xã hội không sử dụng tiền mặt, việc sử dụng thẻ tín dụng thay tiền mặt là 
chuyện bình thường.

Thẻ của quý vị có các thông tin hết sức riêng tư mà nếu không được bảo toàn, có thể bị sao chép hay đánh cắp. 
Việc này có thể giúp cho các kẻ tội phạm vào được các quỹ tiền bạc hay căn cước của quý vị. 

Dưới đây là một số các bước đơn giản tất cả chúng ta có thể làm được để bảo vệ các thông tin trên thẻ của chúng 
ta tránh loại tội phạm này.

 
Bảo vệ thẻ của quý vị 

■■ ĐỪNG quên để mắt đến thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của quý vị. 

■■ CƯƠNG QUYẾT đòi chuyển khoản phải được thực hiện trước mặt quý vi.

Bảo vệ số PIN của quý vị
■■ ĐỪNG cho bất kỳ người nào biết số PIN của mình. 

■■ CHE LẠI bằng tay khi nhập số PIN.

■■ THAY ĐỔI số PIN thường xuyên. 

Bảo vệ trương mục của quý vị
■■ YÊU CẦU ngân hàng gửi thẻ mới hay thông tin về số PIN bằng thư bảo đảm hay quý vị ra chi nhánh ngân 

hàng nhận.

■■ HỦY BỎ MỘT CÁCH AN TOÀN các thông tin ngân hàng, hoá đơn và các thẻ hết hạn/không dùng nữa tốt 
nhất bằng cách cắt nhỏ các giấy tờ này.

■■ LUÔN LUÔN đối chiếu các tờ khai tài chánh với những gì mình mua. Nếu nhìn thấy điều gì có vẻ bất thường, 
quý vị hãy liên lạc với cơ sở tài chánh ngay tức khắc. 

Bảo vệ thẻ của quý vị trực tuyến
■■ SỬ DỤNG phương tiện khởi động trả tiền bằng hình thức điện tử được đề nghị khi mua hàng trực tuyến.

■■ CÀI ĐẶT và duy trì nhu liệu chống vi rút/chống malware trên các thiết bị của quý vị.

Nếu bị lừa đảo liên quan đến mạng internet – hãy trình báo ngay tại địa chỉ www.acorn.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào  
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au

Crime Prevention Fact Sheet (Protect your debit/credit cards) – Vietnamese

http://www.acorn.gov.au
http://www.police.nsw.gov.au

