ATMs

Put your safety first. Avoid using the ATM network at night time in isolated or
dimly lit areas.
If you realize that someone is behaving suspiciously or it raises a feeling of
distrust, choose another MULTIBANCO. Ones inside banks are safest.
If you notice that the machine has foreign objects in the card reader or keyboard,
or signs of tampering do not use – call SIBS on 808 201 251 (free), or police.
When using the ATM ensure that other users are not close to you, who could
observe you inputting your secret pin code.
Never force the card into the reader.
Never enter the secret code before receiving this indication on the screen.
Always enter the secret code covering the keypad with your other hand.
Do not accept help from strangers "good intentions" in using the ATM.
After completing the transaction, safe guard your money and card discreetly
before leaving the ATM. Do not stay counting and manipulating the notes.
Look on our website for more information in our
www.safecommunitiesportugal.com

series

Multibancos

Coloque a sua segurança em primeiro lugar. No período noturno, evite utilizar os
multibancos situados em locais isolados ou áreas mal iluminadas;
Se se aperceber que alguém está a agir de forma suspeita, ou se tiver um
sentimento de desconfiança, escolha outro multibanco. Os multibancos situados
no interior de instalações bancárias, são os mais seguros.
Se verificar que a caixa multibanco apresenta objetos estranhos na ranhura do
cartão ou teclado, ou sinais de manipulação não autorizada – telefone para a
SIBS 808 201 251 (grátis) ou para a polícia;
Enquanto usa o Multibanco, assegure-se que outros utilizadores não consigam
visualizar a introdução do seu código secreto;
Não force a entrada do cartão no leitor;
Nunca introduza o seu código secreto antes de tal ser solicitado no ecrã;
Introduza sempre o código secreto, cobrindo o teclado com a mão livre;
Não aceite ajuda de estranhos “bem-intencionados” enquanto usa o multibanco;
Depois de completar a transação, guarde o dinheiro e cartão de forma discreta,
antes de deixar o multibanco. Não permaneça no local a contar ou manipular o
dinheiro.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

