Skydda dig mot bedrägeri
När du blir oväntat kontaktad av någon du inte känner:

Lägg på luren
Om du är misstänksam – lägg på.
Ju tidigare du avbryter samtalet desto större
chans har du att sätta stopp för bedragaren.

Logga inte in
Lämna inte ut siffror
Till exempel koder från din bankdosa
eller betalkort.
Förbered dig!

Kontakta din bank direkt.
Polisanmäl och ta stöd
av människor i din närhet.
Ring 112 vid pågående brott.
Ring 114 14 om det inte är akut.

Vad ska du säga om
någon ringer och vill
att du ska logga in
eller lämna ut siffror?
Till exempel:
”Jag har inte bank-id”
eller ”Jag vill inte”.

• Stress är bedragarnas bästa verktyg
– de kan få dig att tro att du håller
på att förlora dina pengar eller att
en anhörig råkat illa ut.
• De som ringer kan vara andra än
de utger sig för – även om de
verkar trovärdiga och har
personlig information om dig.
• Det går inte att se eller höra
att de är bedragare.

Använd inte din bankdosa
eller ditt bank-id.

Om du drabbas:

Bedragarnas knep

Skriv ner det här:

• Följ därför våra råd – även
när du egentligen inte är
misstänksam.
• Seriösa företag,
myndigheter och
organisationer tar
aldrig kontakt och ber
dig att logga in på
bankdosa eller lämna
ut siffror.
• Du har ingen
skyldighet att
vara artig när
någon ringer –
bedragaren kan
använda det
mot dig.

Hej!
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Bedrägerier är ett växande problem i samhället. Vissa av
bedragarna riktar särskilt in sig på att lura personer som är
äldre än 70 år.

•

Lägg på luren!

•

Logga inte in när någon ber dig.

•

Lämna inte ut några siffror.

Vi på polisen arbetar på många olika sätt för att hitta och
hindra bedragarna. Men det finns också mycket du kan
göra själv för att inte drabbas. Genom att följa våra råd
och att redan nu tänka efter och prata med andra om hur
du ska agera när okända personer kontaktar dig kan du
skydda dig. Tillsammans hjälps vi åt!
Vänliga hälsningar

Carina Persson
regionpolischef, region Syd

Sätt gärna upp
kortet på kylskåpet
eller spara det
vid telefonen!

Prata gärna med
andra om vad
du har läst!

Läs mer om hur
du kan skydda dig
mot brott på vår
webbplats:
polisen.se > Utsatt
för brott > Skydda
dig mot brott

This is an important
message from the
Swedish Police about
protecting yourself
against fraud.
For information in
English visit our
website: polisen.se/en

Avsändare: Polismyndigheten, Region Syd, 205 90 Malmö

Det är lätt att tro att det bara är andra som drabbas och
att man själv kan genomskåda bedragarna. Det är svårt,
men det går att stoppa dem! På nästa sidan kan du läsa
mer om vad du bör göra när du blir oväntat kontaktad av
en person som du inte känner. Våra viktigaste råd är dessa:

