การใชงาน LH Bank Speedy อยางปลอดภัย
1.

เมื่อตองการเขาเว็บไซตของธนาคาร ควรพิมพชื่อเว็บไซตดวยตนเองหรือเลือกจาก Bookmarks ที่สรางดวยตนเอง
หลีกเลี่ยงการคลิกลิงคจากอีเมล หรือเว็บไซตอื่นๆ ทางธนาคารไมมีนโยบายใหลูกคาเขาสูเว็บไซตผานการคลิกลิงคใน
อีเมล ลิงคในเว็บไซตอื่นๆ หรือลิงคจากขอความบนเว็บบอรดใดๆ ทั้งสิ้น
2. เมื่อเขาเว็บไซตธนาคาร ตองระวังการที่คนรายอาจใชเทคนิค Pop Up หนาเว็บไซตจริงขึ้นมาซอนกับหนาเว็บไซตปลอม
ดังนั้น กอนที่ลูกคาจะกรอกขอมูลสําคัญ เชน User ID และ Password จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสังเกต SSL
Certificate บนหนาเว็บใน window ที่ทานจะทําการกรอกขอมูลเหลานั้น อยาดูเฉพาะ SSL ที่ปรากฏบนหนา Pop Up
แลวคิดวาทุก window จะเปนเว็บไซตจริง
3. หลีกเลี่ยงการใชคอมพิวเตอรของผูอื่น หรือคอมพิวเตอรสาธารณะในการเขาสูระบบ LH Bank Speedy
4. หลีกเลี่ยงการใช WiFi (Wireless, Access Points) สาธารณะที่ไมมีการตั้งรหัสเขาใชงาน หรือไมมั่นใจวาเปนของผู
ใหบริการใด
5. หลีกเลี่ยงการใช User ID หรือ Password ของบริการ LH Bank Speedy ที่เหมือนกับ User ID หรือ Password ของ
บริการผานอินเทอรเน็ตอื่นๆ เชน บริการซื้อขายสินคาผานอินเทอรเน็ต บริการ Free E-mail หรือ Social Network เปน
ตน
6. ควรตั้งรหัสผาน (Password) ที่ยากแกการคาดเดา รหัสผานควรประกอบดวยตัวอักษรใหญ, เล็ก และตัวเลข ไมควรนํา
หมายเลขโทรศัพท เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนรถมาใชเปนรหัสผาน และควรเปลี่ยนรหัสผาน
(Password) อยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก 3 เดือน ไมเขียนรหัสผานทิ้งไวในที่ที่ผูอื่นอาจพบเห็นได และควรทองจํา
รหัสผานใหไดดวยตัวเอง
7. เมื่อเขาสูระบบ LH Bank Speedy ไมควรเปดหนาจอคอมพิวเตอรคางไวในกรณีที่ไมไดใชงาน และเมื่อเลิกใชงาน ควร
คลิกปุม "Logout หรือ ออกจากระบบ" ทันที
8. ตรวจสอบความถูกตองของการทํารายการผานบริการ LH Bank Speedy เชน ตรวจสอบจํานวนเงิน วันที่ทํารายการ
รวมถึงเลขที่บัญชี และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอยางสม่ําเสมอ
9. ระมัดระวังในการเขาสูเว็บไซตตางๆ และไมดาวนโหลดซอฟทแวรจากเว็บไซตที่ทานไมมั่นใจในความปลอดภัย
10. ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และตองอัพเดทเวอรชั่นลาสุดอยูเสมอ และควรสแกนไวรัสเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเปนประจํา
11. ไมควรเปดเผยขอมูลสวนตัวใหบุคคลทั่วไปทราบ เชน เลขที่บัญชี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
วัน/เดือน/ปเกิด หมายเลขบัตร วงเงิน ฯลฯ และธนาคารไมมีนโยบายสอบถามขอมูลเหลานี้จากลูกคาทางอีเมล หรือทาง
SMS
12. แจงธนาคารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน ขอมูลที่อยูอาศัย E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท เปนตน
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Security Tips
1.

When accessing the LH Bank Speedy website, type the LH Bank Speedy address (URL) yourself or select it
from your personalized bookmarks. Do not click on any automatic 'hotlink' found in an e-mail or another
website. Please note that the Bank has no policy of having our customers enter the Bank's website by
clicking on any link in an e-mail, web board or any other website.
2. When accessing LH Bank Speedy, please beware Cyber-criminals may use pop-ups linked to the authentic
website on top of the phishing website. Therefore, before filling in any important information such as your
User ID or Password, it is necessary that you check the SSL certificate in the URL address box of the active
window before inputting any personal information. Only SSL certificate on one pop-up window will not
guarantee that the other windows are legitimate or safe
3. Do not use public-access computers such as those at Internet cafes, or other people's computers, to
conduct sensitive business such as financial transactions, purchasing goods and services online, using
Internet banking services or applying for credit cards.
4. Users should avoid using unknown or unfamiliar WIFI (wireless Internet access points) for which the service
provider cannot be identified
5. Users should avoid having a user ID or password for LH Bank Speedy that is similar to their user ID or
password of other Internet services they use, such as online commerce sites, free e-mail services or Social
Network.
6. Your password should not be easy to guess. It should include letters and numbers. Do not use your
telephone number, National ID number or car registration number as a password. Your password should be
changed regularly, at least every 3 months. The password should not be written and left unattended where
other people can find it; in fact, you should memorize the password
7. Users should not leave their computer unattended while logged in to the LH Bank Speedy system, and
should log out once their transaction is finished.
8. Users should regularly check the accuracy of transactions via LH Bank Speedy, such as the amount of
money, the date of transaction, the account number and the account balance.
9. Be careful about the websites you visit. Do not download software from any website unless you are sure it is
safe.
10. Install and regularly update licensed anti-virus and anti-spy ware programs.
11. User should not disclose this personal information to other people such as account number, National ID
number, address, telephone number, date of birth, credit card number, credit line, etc. The Bank does not
have a policy of asking customers to send this information via e-mail or SMS.
12. Inform the Bank every time you change information such as home address, e-mail address, telephone
number, etc.
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