-

Hej! Jag ringer från xxxx-bank. Du har ansökt om ett lån. Jaså inte du? Men då
ska vi försöka stoppa det. Kan du logga in med ditt mobila bank-ID?

-

Hej! Det är dags för din vaccination mot Covid. Det kostar enbart 20 kr. Kan du
logga in på ditt konto med din bankdosa är du snäll?

-

Hej! Jag ringer från xxx-bankens ekonomiavdelning. Du behöver ändra
maxbeloppet för vad du kan skicka med Swish. Bra, då provar vi att det har
blivit rätt genom att du swishar detta belopp till oss så får du tillbaka det sen.

-

Hej! Jag ringer från xxxstyrelsen. Det verkar som att vi har dragit ett lite för
mycket pengar på ditt autogiro. Om du loggar in här lite snabbt så ska vi fixa
återbetalningen.

-

Hej! Jag ringer från xxxxx-bankens bedrägeriavdelning i Malmö. Det verkar
som att någon har hackat din mobil. Kan du logga in på Bank-ID. Jaså har du
inte, kan du logga in med din bankdosa då?

-

Hej! Jag ringer från xxxxx(känt telefonbolag). Du har visst betalat för mycket
till oss. Som kompensation ska du få en ny telefon av oss. Jag skickar över en
kille som kommer med den. Det enda du behöver göra är att betala honom 20 kr
som en administrativ avgift…
(kille kommer, har någon form av kortläsare med sig, den vilseledde lägger sitt
kort på och knappar in koden, killen försvinner med både kort och kod))

Detta är utskrift av autentiska samtal och bara ett axplock av
bedrägerier och försök till bedrägerier som skett inom
lokalpolisområdets geografiska område (Lerum, Alingsås Vårgårda
och Herrljunga) sen årsskiftet.
Uppfinningsrikedomen är stor, och är det inte kända företagsnamn
man använder så säger man sig komma från polisen, kommunen,
företag som ska utföra uppdrag de fått av kommunen,
bevakningsföretag. Eller något annat.
Tyvärr är det mest äldre personer som har fått den här typen av
samtal.
Bedragarna har i flera fall lyckats tillskansa sig många tusenlappar
men ibland har de blivit genomskådade, tack och lov.

Även om personen i andra luren låter pålitlig, och talar med myndig
stämma, var skeptisk LÄGG PÅ LUREN! Det känns kanske lite
oartigt. Men det är faktiskt mer oartigt att lura dig på pengar!
Tänk så här:
• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som
kontaktar dig.
• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få
ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om
personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en
myndighet.
• Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående.
Polisanmäl alltid (ring 114 14)och ta stöd av människor i din närhet.
• Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin.
Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
Tillsammans bromsar vi bedrägeribrotten!
Polisen

