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ਆਓ ਸੁਰ ੂ
ਿਰੀਏ
ਸਾਡੀ ਮ਼ੁਫਤ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਐਪ ਦ ੇਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ ਢ਼ੁਕੱਵਾਂ ਹਏੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋI ਇਹ ਗਾਈਡ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਦੱਸੇਗੀ ਕਜਸਦਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹIੈ

9	ਇਹ ਹ ੈਕਜਸਦੀ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ:ੈ 

9	ਆਈਓਐਸ ਜਾਂ ਐਡਂਰਾਇਡ 'ਤ ੇਇਕੱ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟI

9	ਵਾਈ-ਫਾਈ (WiFi) ਜਾਂ ਡਟੇਾ ਰਾਹੀਂ ਇਟੰਰਨੈਟ ਤਕੱ ਪਹ਼ੁਚੰI

9	ਐਪਲ ਐਪ ਸਟਰੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਿਾਤਾI

9	ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ- ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਬੱਸ 
ਆਪਣਾ ਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੋਰਟ ਕਡੋ ਅਤ ੇਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੈਟ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

9	ਇਕੱ ਅਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹIੈ

ਜੇ ਇਹ ਇਕੱ ਸਾਂਝਾ ਉਪਕਰਣ ਹ,ੈ ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਵਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਵਰੇਕਵਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਅਤ ੇਮਕਹਫਜੂ਼ ਰਿੱਣ ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI

ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹ ੈਕਕ ਕਜਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ 
ਉਹ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕੜਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈਜੋ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਕਕ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹ ੇਹIੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ੇਜੰਤਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ 
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹIੈ

ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਆਈਓਐਸ ਅਤ ੇ
ਐਡਂਰਾਇਡ ਜੰਤਰਾਂ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਐਪ ਅਤ ੇਯੂਕ ੇਜਾਂ ਿਾਸ ਦੇਸਾਂ ਕਵਚੱ 
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰI ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ 
ਸਕਟੌਲੈਂਡ ਦ ੇਅਕਾਉਟਂ ਵਾਲੇ 11+ ਉਮਰ ਦ ੇਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 
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ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਐਪ ਲਈ 
ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹIੈ

ਚਰਣ 1
ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ੋ“Royal Bank 
of Scotland” ਆਪਣ ੇਐਪ ਸਟਰੋ ਤIੇ ਐਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ,ੋ ਕਜਸਦਾ 
ਨਾਮ ਹ ੈ“Royal Bank of Scotland”.

ਚਰਣ 2
ਐਪ ਿੋਲੋ੍ ਅਤ ੇਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰIੋ

1. ਦਬਾਓ “I’m an existing customer” ਬਟਨI

2. ਦਬਾਓ “Get started” ਕਫਰ ਦਿੋੇ ਅਤ,ੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ 
ਿ਼ੁਸ ਹ,ੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਨਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਇਹ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਸ ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸਾਨ ਲਗਾਓ, ਕਫਰ 
ਦਬਾਓ “Get started”.

3. ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਕਵਚੱ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦਸ-
ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰIੋ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਨਮ 
ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹ਼ੁਦੰਾ ਹIੈ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ 
ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਭ਼ੁਲੱ ਗਏ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਦਬਾਓ “What’s my 
customer number?” ਅਤ ੇਸਕ੍ਰੀਨ ਤ ੇਕਦੱਤ ੇਕਨਰਦੇਸਾਂ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰIੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦ ੇਲਈ ਆਪਣ ੇਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀI

4. ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ੋਅਤ ੇਦਬਾਓ “Next”.

5. ਆਪਣ ੇਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਕਪੰਨ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਦ ੇਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤ ੇਅੰਕ ਕਵਚੱ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਪੰਨ 
ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁੱਛਾਗਂੇ ਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਦ ੇਕਕਸੇ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਦਣੇ ੇਚਾਹੀਦIੇ

6. ਚੈੱਕ ਕਰ ੋਕਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤ ੇਕਦਿਾਈ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 
ਸਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦਬਾਓ “Confirm”. ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੰਬਰ 
ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਦਬਾਓ “Not your mobile number?” 
ਅਤ ੇਸਕ੍ਰੀਨ ਤ ੇਕਦੱਤ ੇਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰIੋ

7. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱ ਐਕਕਟਵਸੇਨ ਕਡੋ 
ਭਜੇਾਗਂੇI ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹ ੈਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰIੋ

8. ਇਕੱ ਪਾਸਕਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ੋਜੋ 5 ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਲੰਮਾ ਹ ੈਕਜਸਦਾ 
ਕਈੋ ਅਨ਼ੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਾ ਹਵੋIੇ

9. ਕਕਲਕ ਕਰ ੋ“Done” ਅਤ ੇਹ਼ੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹ ੈਕਦ ੇਵੀ, ਕਕਤ ੇ
ਵੀ ਬੈਂਕਕਗੰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ।

ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਆਈਫੋਨਜ਼ ਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਨੰੂ, ਜਾਂ 
ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੋਨ ਤ ੇਐਡਂਰਾਇਡ ਕਫਗੰਰਕਪ੍ਰੰਟ ਜਾਂ ਕਚਹਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ 
ਨੰੂ ਲਾਅ ਸਕਦ ੇਹIੋ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਾਸਕਡੋ ਯਾਦ ਰਿਣ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨ ਕਦਦੰਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਿਮੰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ
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ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ:
1. ਆਪਣ ੇਐਕਟੀਵਸੇਨ ਕਡੋ ਜਾਂ ਲੌਗ-ਇਨ ਵਰੇਕਵਆਂ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ 

ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰIੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫੋਨ 'ਤ ੇਸਟਰੋ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਕਲਿਣ ਤੋਂ ਬੱਚੋI

2. ਆਪਣ ੇਕਡਵਾਈਸ ਓਪਰਕੇਟਗੰ ਕਸਸਟਮ ਅਤ ੇਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੰੂ 
ਅਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਰਿੋੱ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮੇਸਾਂ ਸਾਡ ੇਐਪ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ 
ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹਵੋIੋ

ਸਾਡਾ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਬੈਂਕਿਗੰ ਵਾਅਦਾ
ਚਾਹ ੇਆਨਲਾਈਨ ਬੈਕਕਗੰ ਕਰ ੋਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸੁਰਕੱਖਅਤ ਬੈਂਕਿਗੰ ਵਾਅਦ ੇਦਆੁਰਾ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਹੋ

9	ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਤ ੇਕਵਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਕਕਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਦਆਗਂੇ, ਕਜੰਨੀ ਦਰੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਰਿੱਦ ੇਹIੋ

9	ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਤ ੇਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ 
ਰਿੱਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ 
24/7 ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਰਕੱਿਆ ਕਰਾਗਂੇI ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਤ ੇ'ਤ ੇ
ਸੱਕੀ ਗਤੀਕਵਧੀ ਦਾ ਸੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਰਤੰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂI

9	ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁਝਾਅ (ਕਟਪਸ) ਅਤ ੇ
ਅਕਤਕਰਕਤ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਲਈ ਮ਼ੁਫਤ ਸਾਧਨਾਂ (ਟਲੂਸ) 
ਦ ੇਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂੇI ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇ
ਇੱਥੋਂ ਕਸੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋ“Help” ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਕਵਚੱ ਮੀਨੂI

ਕਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤ ੇਸੁਰਕੱਖਆ
ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਉਸ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਕਵਚੱ 
ਹIੈ ਅਸੀਂ ਕਨਯਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਅਪਡਟੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ 
ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਤਤੰਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਕਕ 
ਸਾਡ ੇਕਸਸਟਮ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪੈਸੇ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਰਿੱਣ 
ਲਈ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਦ ੇਉਚੱਤਮ ਕਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨI

ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਰਕਿਸਟੇ੍ਸਨ
ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਉਪਕਰਣ ਦ ੇ
ਵਰੇਕਵਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂI ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਕਕ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕਸੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 
ਇਕੱ ਐਕਟੀਵਸੇਨ ਕਡੋ ਭਜੇਦ ੇਹਾਂI

ਿਕਟਲ ਇਨਕਿਪ੍ਸਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਰਤਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਭਜੇੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਐਨਕਕ੍ਰਪਟ 
ਕਰਦ ੇਹਾਂI

24/7 ਖਾਤਾ ਕਨਗਰਾਨੀ
ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਤ ੇ'ਤ ੇਸੱਕੀ ਗਤੀਕਵਧੀ ਦਾ ਸੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤ਼ੁਰਤੰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂI

ਡਕੈਬਟ ਿਾਰਡ ਲੌਿ
ਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰਤੰ ਲੌਕ ਕਰ ੋਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਆ ਕਦਦੰ ੇਹ ੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕIੇ

ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਰਕਹਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਦਮ
• ਕਫਗੰਰਕਪ੍ਰੰਟ ਜਾਂ ਕਚਹਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਲੌਗ ਇਨ ਸੈਟ-ਅਪ ਕਰ,ੋ ਜੇ 

ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਫੋਨ ਕਵਚੱ ਇਹ ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਦੰਾ, ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਵਲੱਿਣ 5-8 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਕਡੋ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ 
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰ ੋਕਕ ਇਹ ਅਕਜਹਾ ਹਵੋ ੇਕਜਸਦਾ ਕਈੋ ਵੀ 
ਅਨ਼ੁਮਾਨ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕIੇ

• ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੈੱਟ ਗ਼ੁਆ 
ਬੈਠਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਐਪ ਨੰੂ ਮ਼ੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂI

ਘੁਟਾਕਲਆਂ (ਸਿਮੈਸ) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ
• ਅਸੀਂ ਿਦ ੇਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪੂਰ ੇਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ 

ਪ਼ੁਛੱਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪ਼ੁਕੱਛਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਇਹ 
ਘ਼ੁਟਾਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹIੈ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਜਸ ਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਭਰਸੋਾ 
ਕਰਦ ੇਹ ੋਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰIੋ

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਐਪ ਕਵਚੱ ਘ਼ੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੇਦ ੇਹ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ ੋ
ਅਤ ੇਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਚੰਤਤ ਹ ੋਤਾਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰIੋ

ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਅਤ ੇ
ਮਕਹਫਜੂ਼ ਰਕਹਣਾ
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ਐਪ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਚੱਲਦ ੇ- ਕਫਰਦ ੇਆਪਣ ੇਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕਰਨ ਕਦਦੰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਚਾਲੂ ਿਾਤ,ੇ ਬਚਤਾ,ਂ ਕ੍ਰਕੈਡਟ 
ਕਾਰਡ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤ ੇਮੌਰਗੇਜਾਂ' ਤ ੇਨਜ਼ਰ (ਟੈਬ) ਰਿੱਣ 
ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹIੈ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਿੇ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇ 
ਿਾਤ ੇ'ਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦਿੇ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਕਕਸ ੇ 
ਵੀ ਬਿਾਇਆ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕਨਕਲਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨI ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੇ ਸਕਦ ੇਹ ੋਕਕ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ 
ਿਰਚਣ ਲਈ ਕਕਨੰੀ ਉਪਲਬਧ ਬਾਕੀ ਰਕਮ  ਹIੈ

ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਕਤਆਂ ਦਰਕਮਆਨ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਸਂਫਰ  
ਕਰਨ ਕਵਚੱ ਸਕਕਟੰ ਲੱਗਦ ੇਹਨI ਬੱਸ ਦਬਾਓ 
“Make a Transfer” ਿਾਤ ੇਦ ੇਹਠੇਾ,ਂ ਕਜਸ 
ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਸਂਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਕਫਰ 
“Choose Account” ਅਤ ੇਉਹ ਿਾਤਾ ਚ਼ੁਣ ੋ
ਕਜਸ 'ਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹIੋ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾਿਲ 
ਕਰ ੋਕਜਸ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਸਂਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਕਫਰ 
ਚ਼ੁਣ ੋਕਕ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹ਼ੁਣ ਭਜੇਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤ ੇਅਤ ੇਦਬਾਓ “Continue” 
ਕਫਰ “Make transfer”. ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱ 
ਪ਼ੁਸਟੀਕਰਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੋੇਗੇ ਅਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵਿੇ ਸਕਦ ੇਹIੋ

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਇਕੱ 
ਓਵਰਡ੍ਰ ਾਫਟ ਸੀਮਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਾਤ ੇ
ਦ ੇਬਕਾਏ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਵਿੋੇਗੇI

ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਖਾਕਤਆਂ 
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰੋ
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ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਕਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਕ਼ੁਝ ਹੀ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ ਅਕਜਹਾ  
ਕਰਨ ਦ ੇਕ਼ੁਝ ਤਰੀਕ ੇਹਨ:

• ਇੱਿ ਮੌਿੂਦਾ ਪ੍ਾਪਤਿਰਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ: ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚ਼ੁੱਕ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਵਰੇਵ ੇਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹਣੋਗੇI

• ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ: ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਸੋਰਟ ਕਡੋ ਅਤ ੇ
ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ

• ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਿਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ: ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ, Paym ਲਈ 
ਦਰਜ ਹ,ੈ ਉਸਦ ੇਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕIੇ

1. ਆਪਣ ੇਿਾਤ ੇਤ ੇਕਕਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਕਫਰ ਦਬਾਓ 
“Payments”.

2. ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਸੌਰਟ ਕਡੋ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਦਬਾਓ 
“Payments” ਕਫਰ “Make a Payment”. ਅਗਲੀ 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਤ,ੇ ਚ਼ੁਣ ੋ“ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਚ਼ੁਣੋ” ਅਤ ੇਕਫਰ ਚ਼ੁਣ:ੋ

• “Pay someone new” ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ,ੋ ਿਾਤਾ 
ਕਕਸਮ ਚ਼ੁਣ ੋ“Personal” ਜਾਂ “Business”, ਿਾਤਾ 
ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੋਰਟ ਕਡੋ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹIੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ 
ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ “Mum”. 
ਕਕਲਕ ਕਰ ੋ“Verify”.

• “Saved payee” ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਕਵਚੱੋਂ ਚ਼ੁਣIੋ

3. ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਦਬਾਓ “Pay your contacts” ਕਫਰ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫੋਨ 
ਦ ੇਸੰਪਰਕਾਂ ਕਵਚੋਂ ਚ਼ੁਣIੋ

4. ਉਹ ਰਕਮ ਦਾਿਲ ਕਰ ੋਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹIੋ 
ਚ਼ੁਣ ੋਕਕ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹ਼ੁਣ ਭਜੇਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤ ੇਅਤ ੇਦਬਾਓ “Continue” ਕਫਰ “Make 
payment”. ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱ ਪ਼ੁਸਟੀਕਰਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੋੇਗੇ ਅਤ ੇ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵਿੇ ਸਕਦ ੇਹIੋ

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਕਡੋ, ਟਚ ਆਈਡੀ ਜਾਂ 
ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹIੈ

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਪ਼ੁੱਛਦਾ ਹਇੋਆ ਕਈੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੇਦ ੇਹ ੋਕਕ ਕੀ ਇਹ ਘ਼ੁਟਾਲਾ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸਨੰੂ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ ੋਅਤ ੇਇਹ ਸ਼ੁਕਨਸਕਚਤ 
ਕਰ ੋਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇਵਰੇਕਵਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਰਹ ੇਹIੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਕਜਸ 'ਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹIੋ

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ 
ਵਧੱ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹ਼ੁਦੰੀਆਂ ਹਨI  
ਤ਼ੁਸੀਂ ਟਪੈ ਕਰਕ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ 
ਨਵੀਨਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੇ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋ“Payment 
Limits” ਐਪ 'ਤ ੇਮੀਨੂ 
“Payments” ਕਵਚੱ I

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੇਣ ਲਈ ਦਜੂੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਕਕ ਕਜਸ 
ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਤ ੇ
ਦ ੇਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹIੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹ ੈਕਕ ਇਹ ਕਈੋ ਘ਼ੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹIੈ

ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਰਨੇ
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ਅਸੀਂ ਧੋਿਾਧੜੀ ਕਿਲਾਫ਼ ਅਕਤਕਰਕਤ ਸ਼ੁਰਕੱਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦ ੇਅਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਮਾਤਰਾ 'ਤ ੇਇਕੱ ਸੀਮਾ ਰਿੱਦ ੇਹਾਂII

ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨੀ
“Pay someone new” ਕਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਇਕੱ ਿਾਤ ੇਨੰਬਰ ਅਤ ੇਸੋਰਟ ਕਡੋ ਨੰੂ ਇਕੱ ਕਦਨ ਕਵਚੱ £1000 
ਤਕੱ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱ ਕਮੰਕਾਜੀ ਕਦਨ ਕਵਚੱ 
5 ਛੋਟ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਹਾਲਾਂਕਕ ਸਾਰ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ 
ਰਕਮ £1000 ਤੋਂ ਵਧੱ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀI

ਇੱਿ ਸੇਵ ਿੀਤ ੇਪ੍ਾਪਤਿਰਤਾ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨੀ
ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਵਚੱੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਾਤ ੇਦ ੇ
ਵਰੇਕਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਵਰੇਵ ੇਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਕਗੰ ਕਵਚੱ ਸੇਵ ਕੀਤ ੇਹਨI

ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਕਨੱਜੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ £20,000 
ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ £50,000 ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਿਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰੋ
ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤਦ ੇਹਏੋ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਕਰ ੋ- ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ £250 ਹIੈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪੇਅਵਾਈਐਮ 
(PayM) ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਨਸਚਤ ਹਨ ਅਤ ੇਬੇਨਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂI ਐਪ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਭ਼ੁਗਤਾਨ  
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਿੇਣ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਿਾਤੇ' ਤ ੇਟਪੈ ਕਰ ੋਕਫਰ 
“ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ” ਤ ੇਜਾਓ, ਕਫਰ “Payment limits”.

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵਧੱ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹIੈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਲਾਗੂ ਹ਼ੁਦੰੀਆਂ ਹਨI ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਟਪੈ ਕਰਕ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ 
ਨਵੀਨਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੇ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋ“Payment 
Limits” ਐਪ 'ਤ ੇਮੀਨੂ 
“Payments” ਕਵਚੱ I

ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਕਮ 
ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਨ 
ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਨੀਵਾਰ, 
ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਛ਼ੁੱਟੀ 'ਤ ੇ
ਕੀਤ ੇਗਏ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਨ ਲਈ ਭਤੱ ੇ
(ਅਲਾਊਐਸਂ) ਦਾ ਕਹਸੱਾ 
ਬਣਨਗੇI

ਭੁਗਤਾਨ 
ਸੀਮਾਵਾਂ

8



ਆਨਲਾਈਨ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਦ ੇਕਦ ੇਇਸ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਿਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਡਕੈਬਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਕੈਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹIੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ 
ਆਪਣ ੇਕਫਗੰਰਕਪ੍ਰੰਟ, ਕਚਹਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਐਪ ਪਾਸਕਡੋ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ

1. ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਨੋਟੀਕਫਕਸੇਨ) ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਸੱਧੇ ਆਪਣ ੇਐਪ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟੀਕਫਕਸੇਨ ਨੰੂ 
ਟਪੈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇ'ਤ ੇਟਪੈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ“Approve a 
Transaction” ਉਪੱਰ ਦ ੇਨਾਲI 

2. ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਟ੍ਰਾਂਜੈ਼ਕਸਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾI

3. ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰ ੋਕਕ ਅਸਲ ਕਵਚੱ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣ ੇਕਫਗੰਰਕਪ੍ਰੰਟ, ਕਚਹਰ ੇ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਐਪ ਪਾਸਕਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹIੋ

4. ਟ੍ਰਾਂਜੈ਼ਕਸਨ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਕਦਓ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰIੋ

ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਕਫਿਸੇਨ ਚਾਲੂ ਿਰੋ
ਟ੍ਰਾਂਜੈ਼ਕਸਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦਣੇ ਨੰੂ ਹਰੋ ਤਜੇ਼ ਅਤ ੇਸੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇਹ ਸ਼ੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰ ੋਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਐਪ ਲਈ ਨੋਟੀਕਫਕਸੇਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਨ ਕਰਦ ੇਹIੋ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਕਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟ੍ਰਾਂਜੈ਼ਕਸਨ 'ਤ ੇਕਲਜਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾI ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਐਡਂਰਾਇਡ 
ਕਡਵਾਈਸ ਹ ੈਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤ ੇਨੋਟੀਕਫਕਸੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰਕਜਸਟਰ ਹ ੋਜਾਓਗੇI ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ 
ਆਈਫੋਨ ਹ ੈਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥੱ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵਗੇਾI ਬੱਸ ਆਪਣ ੇਫੋਨ ਸੈਕਟਗੰਜ਼ ਕਵਚੱ ਜਾਓ ਕਫਰ 
ਨੋਟੀਕਫਕਸੇਨਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਐਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰIੋ

ਚ਼ੁਣ ੇਗਏ ਐਪਲ ਕਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤ ੇਫੇਸ ਆਈਡੀ ਅਤ ੇਟਚ ਆਈ ਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨI 
ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੇਸੀਅਲ ਰੀਕਗੋਨੀਸਨ (ਕਚਹਰ ੇਦੀ ਪਕਹਚਾਣ) ਅਤ ੇਕਫਗੰਰਕਪ੍ਰੰਟ ਚ਼ੁਣੀਆਂ 
ਐਡਂਰਾਇਡ ਕਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨI

ਇੱਿ ਆਨਲਾਈਨ  
ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦਣੇਾ
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ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਵਚਾਰ ਹ ੈਕਕ ਕਜਸ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 
ਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਦੱਸੋ ਕਕ 
ਇਹ ਰਦੱ ਹ ੋਕਗਆ ਹIੈ

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟ ਨੰੂ ਰਦੱ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਰਾਤ ਦ ੇ8.20 ਵਜੇ (ਯੂਕ ੇ
ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹIੈ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਗਂੇI

ਐਪ ਕਵਚ ਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟਾਂ ਨੰੂ ਰਦੱ ਕਰਨ ਲਈ:

1. ਉਸ ਿਾਤ ੇ'ਤ ੇਜਾਓ ਕਜਸ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟ 
ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹIੋ

2. ਕਕਲਕ ਕਰ ੋ“Direct Debits”. 

3. ਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਕਜਸ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹIੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਰਦੱ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਦਿੋੇਗੇI

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀਕਰਤਾ 
- ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕੱ ਕਕ ਆਪਣ ੇਿ਼ੁਦ ਦ ੇਿਾਕਤਆਂ ਦ ੇ
ਕਵਚਕਾਰ £20,000 ਤਕੱ ਦਾ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ ਸਾਨੰੂ ਐਪ 'ਤ ੇਸਟਕੈਡਗੰ 
ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰਦੱ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦ ੋਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਨੋਕਟਸ ਦੀ  
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀI

1. ਚ਼ੁਣ ੋ“Standing orders” ਉਸ ਿਾਤ ੇਤੋਂ 
ਕਜਸ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਕਕ ਇਹ ਕਨਕਲੇI

2. ਦਬਾਓ “Create” ਉਪੱਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕਨੋੇ ਤIੇ

3. ਆਪਣ ੇਸਟਕੈਡਗੰ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰIੋ

ਇਕੱ ਸਟਕੈਡਗੰ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਰਦੱ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ੋ“Cancel Standing Order” 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਕਵਕਲਪI ਇਹ ਟਪੈ ਕਰਕ ੇਵੀ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਰੇਵ ੇਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ ੋ“Amend” ਸਕ੍ਰੀਨ 
ਦ ੇਉਪੱਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇI

ਡਰਿੈਟ ਡਕੈਬਟਸ ਅਤ ੇਸਟੈਂਕਡਗੰ 
ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਿਰਨਾ
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ਹਾ,ਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਆਪਣ ੇਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹIੋ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ“Get Cash” ਇਸ ਦੀ 
ਬਜਾਏI

1. ਕਕਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਸੈਟ, ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ 
ਕਵਚੱ), ਅਲਸਟਰ ਬੈਂਕ ਐਨਆਈ ਜਾਂ ਟੈਸਕ ੋਕਸੈ ਮਸੀਨ ਤ ੇ
ਜਾਓI

2. ਆਪਣੀ ਐਪ ਿੋਲੋ੍ ਅਤ ੇਦਬਾਓ “Get Cash” ਹਠੇਾ ਂਦ ੇਨਾਲI

3. ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਚ਼ੁਣ ੋਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਅਤ ੇਹ਼ੁਣ 
ਵਰਤਣ ਲਈ “Reveal code” ਨੰੂ ਟਪੈ ਕਰIੋ

4. ਕਸੈ ਮਸੀਨ 'ਤ ੇ“Enter” ਦਬਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ।ੋ

ਨੈਟਵਸੈਟ, ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਵਚੱ), 
ਅਲਸਟਰ ਬੈਂਕ ਐਨਆਈ ਅਤ ੇਟੈਸਕ ੋਏਟੀਐਮਜ਼ ਤ ੇਹਰ 
24 ਘੰਕਟਆਂ ਕਵਚੱ £130 ਤਕੱ ਕਢਾਓI ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 
£10 ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਾਤ ੇਕਵਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਕੱ 
ਕਕਕਰਆਸੀਲ ਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ (ਲਾੱਕਡ ਜਾਂ ਅਨਲੌਕ)I

ਆਪਣੇ ਡਕੈਬਟ ਿਾਰਡ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ 
ਨਿਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ
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ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦ ੇਕਨਯੰਤਰਣ ਕਵਚੱ ਹIੋ ਆਪਣ ੇਪੈਸੇ ਨੰੂ ਹਰੋ ਕਜਆਦਾ ਸ਼ੁਰਕੱਿਅਤ ਰਿੱਣ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪ ਬੰਦ ਅਤ ੇਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ 

ਅਤ ੇਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਡਕੈਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਰਿੱ ਕਦਦੰ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਜੋ 
ਕਈੋ ਹਰੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕIੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸੈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ “Get 
Cash” ਕਵਸੇਸਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਲੌਕ ਹਵੋIੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ

ਕਟੰਰਲੋਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹ:ੈ

1. ਆਪਣ ੇਐਪ ਕਵਚੱ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਹਏੋ ਿਾਤ ੇਨੰੂ ਟਪੈ ਕਰIੋ

2. “Manage my card” `ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਟਪੈ ਕਰ ੋ“Card payment controls”. ਕਫਰ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਚ਼ੁਣ ਸਕਦ ੇਹ ੋਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਕਹੜਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਨਯੰਤਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਸ 
ਗੱਲ ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਕਰਕਦਆਂ ਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦ ੇਹIੋ ਆਸਾਨI

ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਲੌਕ / ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

3. ਆਪਣ ੇਐਪ ਕਵਚੱ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਹਏੋ ਿਾਤ ੇਨੰੂ ਟਪੈ ਕਰIੋ

4. ਚ਼ੁਣ ੋ“Manage my card”. ਟਗੌਲ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਫੌਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ:ੋ

• ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈI ਕਫਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕਕਸੇ ਵੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ 
'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢੱਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾI

5. ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਕਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰਤੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰIੋ

ਆਪਣੇ ਡਕੈਬਟ ਿਾਰਡ 
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਿਰੋ
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ਕਰੋਾ ਸਾਡੀ ਕਡਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 
'ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਕਗੰ ਅਤ ੇਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਕਗੰ ਐਪ ਦ ੇ“Help” 
ਭਾਗ ਦ ੇਅੰਦਰ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਕਰੋਾ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤ ੇਰਜੋ਼ਾਨਾ 
ਪ਼ੁੱਛਕਗੱਛ ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਕਜਵੇਂ ਕਕ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, 
ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹਾਲ ਦ ੇਲੈਣ-ਦਣੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਡਰਕੈਟ ਡਕੈਬਟ 
ਅਤ ੇਸਕਕੈਡਗੰ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇਾI

ਜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਕਨਰਦੇਸਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਵੋਗੇੀI

ਿਰੋਾ ਨੰੂ 
ਪੁੱਛੋ
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ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਬੈਂਕਕਗੰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 'ਤ ੇ
ਮ਼ੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੋ ਉਨੱਤ ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ,ੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ “Spending” ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਾਕਸਕ 
ਿਰਚ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਟਰਕੈ ਅਤ ੇਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਬ 
“Budgets”.

ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਕ੍ਰਕੈਡਟ ਸਕਰੋ ਨੰੂ ਵਿੇਣ ਲਈ, ਕਕਲੱਕ ਕਰ ੋ 
“Profile” ਟੈਬ ਨੰੂ ਕਫਰ “Credit Score”. ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਐਪ  
ਕਵਚੱ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕ੍ਰਕੈਡਟ ਸਕਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮ਼ੁਫਤ ਹ ੈਅਤ ੇ 
ਅਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡਟੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂI ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਕ੍ਰਕੈਡਟ ਹਲੈਥ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰਰੂ 16+ ਸਾਲ 
ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ ਕਸਰਫ ਕਨੱਜੀ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਟੰ ਿਾਕਤਆਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹIੈ

ਯੂਕ ੇਦ ੇਪਤ ੇਦ ੇਨਾਲ 18+ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਐਪ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱ 
ਵਾਰ ਚ਼ੁਣ ੇਜਾਣ ਤ ੇਕ੍ਰਕੈਡਟ ਸਕਰੋ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤ ੇਟ੍ਰਾਸਂਯੂਨੀਅਨ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨI

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸਮਝ ਗਏ?
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ਐਪਸ ਅਤ ੇਨਵੀਂਆਂ ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ
ਆਪਣ ੇਐਪ ਕਵਚੱ ਨਵੀਨਤਮ ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ “Help” ਮੀਨੰੂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਅਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਰਿੋੱI

ਆਪਣੀ ਐਪ ਦਾ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਸਕਰੀਨ ਦ ੇ
ਹਠੇਾਂ “Help” ਟਪੈ ਕਰ ੋਕਫਰ “Get started” 
ਕਫਰ ਜਲਦੀ ਅਤ ੇਆਸਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਲਈ 
“How to Guides”. 

ਏਟੀਏਮ (ATM) ਿਾਂ ਸਾਖਾ ਲੱਭੋ
ਕਸੈ ਪ਼ੁਆਇਟੰ ਲੱਭ ਰਹ ੇਹ?ੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਸਾਿਾ ਲੱਭIੋ ਬੱਸ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ 
ਐਪ ਤ ੇਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ੋਅਤ ੇਚ਼ੁਣ ੋ“Help” ਕਫਰ 
“Near me”.

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਪੇਸਿਸਾਂ 
ਵਿੋੇ “Apply” ਟੈਬ ਕਰ ੋਇਹ ਵਿੇਣ ਲਈ ਕਕ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਕਕਹੜ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇਾ ਚਾਹ਼ੁਦੰ ੇਹ ੋਅਤ ੇਜੇ 
ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਓਵਰਡ੍ਰ ਾਫਟਾ,ਂ ਕਰਕਜਆ,ਂ ਕ੍ਰਕੈਡਟ ਕਾਰਡਾਂ 
ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਕਨੱਜੀ ਆਫ਼ਰਾਂ ਹਨI

ਿਮੰ ਦੀਆਂ 
ਕਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
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