Varning nr 1
Främst är det personer som ringer hem till äldre och på olika sätt förmår dem att lämna ut
kontonr, koder samt att logga in med sin bankdosa och godkänna transaktioner.
Bl.a. säger de tex att de ringer från olika telefonbolag eller butiker och att de har missat att ge
den äldre sin ”pensionärsrabatt” och att de nu vill föra över pengar till personen men att denne
måste godkänna transaktionen med sin bankdosa.
Det som istället sker är att man genom att godkänna med bankdosa godkänner en transaktion
från sitt konto till bedragarnas.
Varning nr 2 gäller fickstölder i centrum, var extra uppmärksamma!
Det har i början av oktober vid fyra tillfällen samma dag, varit bedragare som dels stulit
plånböcker och bankkort från äldres fickor / väskor i matbutikerna i centrum och därefter i
vissa fall även lyckats ta ut pengar från bankomat. De har troligen tittat över axeln när den
äldre betalat med kortet inne i butiken.
Varning nr 3
Att man lurar sig in i bostaden genom att uppge att man kommer från något bolag
/organisation / kommunen etc.
De har ringt på dörren och hävdat att de ska kolla ventilationen och medan en person går runt
med den boende och tittar i bostaden så smyger en annan gärningsman in och tar smycken och
plånbok.
Jag vill genom detta mail vädja till er att prata med de äldre i era föreningar, bostadsområden
samt era egna anhöriga och bekanta och informera om detta fenomen. Man ska ALDRIG
lämna ut några uppgifter om bankkonton och annat via telefon.
Banker, polisen eller seriösa butiker ringer ALDRIG och ber om sådana uppgifter per telefon.
Lägg på luren och ring själv upp din bank eller det företag som utger sig för att ringa och
kontrollera uppgifterna om du är tveksam.
Gå gärna in och läs inlägget i sin helhet på Huddingepolisens sida, där finns även en del
länkar och tips och råd på hur man kan skydda sig. Man behöver inte själv ha konto på
facebook för att kunna gå in och läsa där. Det räknas som en vanlig hemsida. Det är enbart om
du vill kunna kommentera inlägg som du behöver ha ett eget konto!
https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/
Det aktuella inlägget om åldringsbrotten publicerades i fredags 19 oktober så ni får scrolla ner
några dagar för att hitta det.
Tack på förhand!
/ Anna S

