
 
 

 

                                  Secure, Safe and responsible usage guidelines- Fed-e-Point  

 
• Log on to the service by typing the URL in the address bar. Make sure that the page opening is from 

genuine service provider. 

• While logging on to Fed-e-Point, always check the URL in the address bar of your internet browser. 
Be sure the URL you are accessing has ‘https://'. The letter 's' at the end of "https" means 'secured' 
and the site uses encryption for enhanced safety. 

• To login to Fed-e-Point, please type www.federalbank.co.in in the address bar of the browser and 
then click the Fed-e-Point link provided at the home page. Never make use of links provided / stored 
anywhere else. 

• Do not store passwords in a file on ANY electronic devices (including mobile/ desktop/ Laptop or 
similar devices) without encryption. 

• Enter your account number and one time password (OTP) received in your registered mobile number 
only in the space provided in the Fed-e-Point site login screen. If you notice any changes from the 
normal and feel that there is an attempt to steal your personal information, please drop a mail to 
ehelp@federalbank.co.in or call our Toll Free numbers 1800-420- 1199 / 1800-425-1199 to report the 
same. 

• Never share your passwords. Do not divulge your password to anyone including Bank officials. 

• Look for the padlock icon appearing at the top or bottom of the browser and click on it to see the 
VeriSign certificate issued to the site, authenticating it as the official website of Federal Bank. 
Alternatively click on the VeriSign icon to see the certificate. Follow the precautions mentioned there 
in, while viewing. 

• Federal Bank never sends e-mail and embedded links asking you to provide personal details such as 
your Account number, Debit Card number, ATM PIN or Online Banking passwords. If you receive such 
e-mails, never respond to them. 

• Do not let your computer remember your password. Never accept auto complete option provided by 
your computer/ browser. 

• Do not provide user-id and password on any page that appears when you click on a hyperlink received 
through email. 

• Never access Fed-e-Point from an un-trusted system. 

• Install the latest Antivirus software on your computer system. This will reduce the risk of virus attacks. 
Always update antivirus software periodically which will resist newer viruses. 

• Install personal firewall on your computer system. This will provide additional level of security. 

• Do NOT download from unfamiliar sources. It may contain hidden programs or viruses that can 
compromise your computer's security. 

• Avoid accessing Fed-e-Point  account from a cyber cafe or a shared computer.  

• Always logout completely, using the following steps: 

o Logout the application by clicking on logout button. 

o Close all the browser windows.

http://www.federalbank.co.in/
mailto:ehelp@federalbank.co.in


 
सुरक्षित और क्षिमे्मदार उपयोग क्षदशाक्षिदेश- Fed-e-Point 

 

• पता पट्टी में URL क्षिखकर सेवा पर िॉग ऑि करें . सुक्षिक्षित करें  क्षक पृष्ठ खोििा वास्तक्षवक सेवा प्रदाता से है. 

• फेड ई पॉइंट पर िॉग ऑि करते समय, हमेशा अपिे इंटरिेट ब्राउज़र के एडर ेस बार में यूआरएि की िांच करें । 

सुक्षिक्षित करें  क्षक आप क्षिस URL तक पहुँच रहे हैं उसमें 'https://' है. "https" के अंत में अिर 's' का अर्थ है 

'सुरक्षित' और साइट बढी हई सुरिा के क्षिए एन्क्रिप्शि का उपयोग करती है। 

• फेड ई पॉइंट में िॉक्षगि करिे के क्षिए, कृपया ब्राउज़र के एडर ेस बार में www.federalbank.co.in टाइप करें  और क्षफर 

होम पेि पर क्षदए गए फेड ई पॉइंट क्षिंक पर न्क्िक करें। कही ंऔर प्रदाि क्षकए गए / संग्रहीत क्षिंक का उपयोग ि 

करें । 

• एन्क्रिप्शि के क्षबिा क्षकसी भी इिेक्ट्र ॉक्षिक उपकरणो ं(मोबाइि / डेस्कटॉप / िैपटॉप या इसी तरह के उपकरणो ं

सक्षहत) पर फाइि में पासवडथ स्टोर ि करें । 

• फेड ई पॉइंट साइट िॉक्षगि स्क्रीि में क्षदए गए स्र्ाि में केवि अपिे पंिीकृत मोबाइि िंबर में प्राप्त अपिा खाता िंबर 

और वि टाइम पासवडथ (ओटीपी) दिथ करें । यक्षद आपको सामान्य से कोई बदिाव क्षदखाई देता है और आपको िगता 

है क्षक आपकी व्यन्क्िगत िािकारी चोरी करिे का प्रयास क्षकया गया है, तो कृपया ehelp@federalbank.co.in को 

एक मेि छोड़ दें या उसी की ररपोटथ करिे के क्षिए हमारे टोि फ्री िंबर 1800-420- 1199 / 1800-425-1199 पर 

कॉि करें । 

• कभी भी अपिा पासवडथ साझा ि करें । बैंक अक्षिकाररयो ंसक्षहत क्षकसी को भी अपिा पासवडथ ि बताएं। 

• ब्राउज़र के शीर्थ या क्षिचिे भाग में क्षदखाई देिे वािे पैडिॉक आइकि की तिाश करें  और साइट पर िारी वेरीसाइि 

प्रमाण पत्र देखिे के क्षिए उस पर न्क्िक करें , इसे फेडरि बैंक की आक्षिकाररक वेबसाइट के रूप में प्रमाक्षणत करें । 

वैकन्क्िक रूप से प्रमाण पत्र देखिे के क्षिए VeriSign आइकि पर न्क्िक करें । देखते समय, इसमें उन्क्िन्क्खत 

साविाक्षियो ंका पािि करें । 

• फेडरि बैंक कभी भी ई-मेि और एमे्बडेड क्षिंक िही ंभेिता है क्षिसमें आपको व्यन्क्िगत क्षववरण िैसे क्षक आपका 

खाता िंबर, डेक्षबट काडथ िंबर, एटीएम क्षपि या ऑििाइि बैंक्षकंग पासवडथ प्रदाि करिे के क्षिए कहा िाता है। यक्षद 

आपको ऐसे ई-मेि प्राप्त होते हैं, तो कभी भी उिका िवाब ि दें। 

• अपिे कंपू्यटर को अपिा पासवडथ याद ि रखिे दें . अपिे कंपू्यटर / ब्राउज़र द्वारा प्रदाि क्षकए गए ऑटो पूणथ क्षवकि को 

कभी स्वीकार ि करें । 

 

• ईमेि के माध्यम से प्राप्त हाइपरक्षिंक पर न्क्िक करिे पर क्षदखाई देिे वािे क्षकसी भी पृष्ठ पर उपयोगकताथ-आईडी 

और पासवडथ प्रदाि ि करें । 

• कभी भी एक गैर-क्षवश्वसिीय प्रणािी से फेड ई पॉइंट का उपयोग ि करें । 

• अपिे कंपू्यटर क्षसस्टम पर िवीितम एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर स्र्ाक्षपत करें । इससे वायरस के हमिो ंका खतरा कम 

होगा। हमेशा एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करें  िो िए वायरस का क्षवरोि करेगा। 

• अपिे कंपू्यटर क्षसस्टम पर व्यन्क्िगत फायरवॉि स्र्ाक्षपत करें । यह अक्षतररि स्तर की सुरिा प्रदाि करेगा। 

• अपररक्षचत स्रोतो ंसे डाउििोड ि करें । इसमें क्षछपे हए प्रोग्राम या वायरस हो सकते हैं िो आपके कंपू्यटर की सुरिा से 

समझौता कर सकते हैं। 

• साइबर कैफे या साझा कंपू्यटर से अपिे फेड ई पॉइंट खाते तक पहंचिे से बचें।  

• हमेशा क्षिम्न चरणो ंका उपयोग करके पूरी तरह से िॉगआउट करें : 

o िॉगआउट बटि पर न्क्िक करके एन्क्िकेशि िॉगआउट करें। 

o सभी ब्राउज़र क्षवंडो बंद करें । 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

സുരക്ഷിതവുും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഉപയയാഗ 

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ- Fed-e-Point 

• അഡ്രസ് ബാറിൽ URL ടൈപ്പുചെയ്തുച ാണ്്ട യസവനത്തിയേക്്ക യോഗിൻ 

ചെയ്യു . യപജ് തുറക്കുന്നത് യഥാർഥ യസവന ദാതാവിൽ നിന്നാചെന്ന് 

ഉറപ്പാക്കു . 

• ചെര് ഇ യപായിന്റിയേക്്ക യോഗിൻ ചെയ്യുയപാൾ, നിങ്ങളുചൈ ഇന്റർചനറ്്റ 

ഡ്ബൗസറിന്ചറ അഡ്രസ് ബാറിചേ URL എല്ലായയ്പ്പാഴുും പരിയശാധിക്കു . 

നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന URL-ൽ 'https://' ഉചണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കു . "https" ന്ചറ 

അവസാനത്തിേുള്ള 's' എന്ന അക്ഷരത്തിന്ചറ അർത്ഥും 'സുരക്ഷിതും' 

എന്നാെ,്  ൂൈാചത ടസറ്്റ ചമച്ചചപ്പട്ട സുരക്ഷയ്ക്കായി എൻഡ് ിപഷ്ൻ 

ഉപയയാഗിക്കുന്നു. 

• ചെര് ഇ യപായിന്റിയേക്്ക യോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന്, ഡ്ബൗസറിന്ചറ അഡ്രസ് 

ബാറിൽ www.federalbank.co.in ടൈപ്പുചെയ്യു , തുൈർന്ന് യ ാും യപജിൽ 

നൽ ിയിട്ടുള്ള ചെര് ഇ യപായിന്റ് േിങ്്ക ക്ലിക്കുചെയ്യു . മചറ്റവിചൈയുും 

നൽ ിയിട്ടുള്ള / സുംഭരിച്ച േിങ്കു ൾ ഒരിക്കേുും ഉപയയാഗിക്കരുത്. 

• ഏചതങ്കിേുും ഇേ യ്ഡ്ൈാെി ് ഉപ രെങ്ങളിൽ (ചമാടബൽ / 

ചരസ് യ്ൈാപ്പ് / ോപയ്ൈാപ്പ് അചല്ലങ്കിൽ സമാനമായ ഉപ രെങ്ങൾ 

ഉൾചപ്പചൈ) ഒരു െയേിൽ എൻഡ് ിപഷ്ൻ ഇല്ലാചത പാസ് യവരു ൾ 

സൂക്ഷിക്കരുത്. 

• ചെര് ഇ യപായിന്റ് ടസറ്്റ യോഗിൻ സ്ഡ് ീനിൽ നൽ ിയിട്ടുള്ള സ്ഥേത്ത് 

മാഡ്തും നിങ്ങളുചൈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചമാടബൽ നപറിൽ നിങ്ങളുചൈ 

അക്കൗണ്ട് നപറുും ഒറ്റത്തവെ പാസ് യവരുും (ഒൈിപി) നൽ ു . 

സാധാരെയിൽ നിന്ന് എചെങ്കിേുും മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ  ാെു യുും 

നിങ്ങളുചൈ വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ യമാഷ്ടിക്കാൻ ഡ്ശമും നൈക്കുന്നതായി 

യതാന്നു യുും ചെയ്താൽ, ehelp@federalbank.co.in ഒരു ചമയിൽ ഇൈു  അചല്ലങ്കിൽ 

ഞങ്ങളുചൈ യൈാൾ ഡ്െീ നപറു ളായ 1800-420- 1199 / 1800-425-1199 എന്ന 

നപറിയേക്ക് വിളിക്കു . 

• നിങ്ങളുചൈ പാസ് യവരു ൾ ഒരിക്കേുും പങ്കിൈരുത്. ബാങ്്ക ഉയദയാഗസ്ഥർ 

ഉൾചപ്പചൈ ആർക്കുും നിങ്ങളുചൈ പാസ് യവര് ചവളിചപ്പൈുത്തരുത്. 

• ഡ്ബൗസറിന്ചറ മു ളിയോ താചഴയയാ  ാെചപ്പൈുന്ന പായലാക്്ക ഐക്കൺ 

തിരയു , ടസറ്റിയേക്്ക ഇഷയൂ ചെയ്ത ചവരിടസൻ സർട്ടിെിക്കറ്്റ  ാൊൻ 

അതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യു , ഇത് ചെരറൽ ബാങ്കിന്ചറ ഔയദയാഗി  

ചവബട്സറ്റായി ആധി ാരി മാക്കുന്നു. സർട്ടിെിക്കറ്്റ  ാെുന്നതിന് 

ചവരിടസൻ ഐക്കെിൽ ഇതരമായി ക്ലിക്കുചെയ്യു .  ാെുന്നതിനിൈയിൽ 

അവിചൈ സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ രുതേു ൾ പാേിക്കു . 

• നിങ്ങളുചൈ അക്കൗണ്ട് നപർ, ചരബിറ്റ്  ാർര് നപർ, എൈിഎും പിൻ 

അചല്ലങ്കിൽ ഓൺടേൻ ബാങ്കിുംഗ് പാസ് യവരു ൾ യപാേുള്ള വയക്തിഗത 

വിശദാുംശങ്ങൾ നൽ ാൻ ആവശയചപ്പട്ട് ചെരറൽ ബാങ്്ക ഒരിക്കേുും ഇ-

ചമയിേുും എുംബരര ്േിങ്കു ളുും അയയക്്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്്ക അത്തരും ഇ-

ചമയിേു ൾ േഭിക്കു യാചെങ്കിൽ, അവയയാൈ് ഒരിക്കേുും 

ഡ്പതി രിക്കരുത്. 

• ഇചമയിൽ വഴി േഭിക്കുന്ന ട പ്പർേിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുയപാൾ 

ഡ്പതയക്ഷചപ്പൈുന്ന ഏചതങ്കിേുും യപജിൽ യൂസർ ഐരിയുും പാസ് യവരുും 

നൽ രുത്.  

• വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കല് ം ചെര് ഇ 
യപായിന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യര ത്.  

 



 
• നിങ്ങളുചൈ  പയൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവുും പുതിയ ആന്റിടവറസ് 

യസാെ്റ്്റ ചവയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യു . ഇത് ടവറസ് ആഡ് മെത്തിനുള്ള 

സാധയത  ുറയക്്കുും. എല്ലായയ്പ്പാഴുും പുതിയ ടവറസു ചള 

ഡ്പതിയരാധിക്കുന്ന ആന്റിടവറസ് യസാെ്റ്ചറെയർ ഇൈയ്ക്കിചൈ അപ്യരറ്്റ 

ചെയ്യു .  

• അപരിെിതമായ ഉറവിൈങ്ങളിൽ നിന്ന് രൗൺയോര് ചെയ്യരുത.് നിങ്ങളുചൈ 

 പയൂട്ടറിന്ചറ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ  ഴിയുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

യഡ്പാഡ്ഗാമു യളാ ടവറസു യളാ ഇതിൽ അൈങ്ങിയിരിക്കാും. 

• ഒരു ടസബർ  യെയിൽ നിയന്നാ പങ്കിട്ട  പയൂട്ടറിൽ നിയന്നാ നിങ്ങളുചൈ 

ചെര് ഇ യപായിന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കു .  

• ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയയാഗിച്ച് എല്ലായ്യപ്പാഴുും പൂർണ്ണമായുും യോഗൗട്ട് 

ചെയ്യു : 

o യോഗൗട്ട് ബട്ടെിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുച ാണ്്ട ആപ്ലിയക്കഷൻ യോഗൗട്ട് 

ചെയ്യു . 

o എല്ലാ ഡ്ബൗസർ വിൻഡ ോ ളുും അൈയക്്കു . 

 

                                                ************** 


