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BLI INTE LURAD!
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Så här kan du bli LURAD!

1. Romansbedrägeri

2. Investeringsbedrägeri

3. Kontokapning

4. Annonsbedrägerier

5. Fordonsförmedling

6. Stöld av bankkort
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1. Romansbedrägeri – dubbel risk!

• Oftast kontaktas offer via nätet genom att någon vill bli din 

”vän”

• Kontakten kan pågå under en längre tid där mycket smicker 

och kärlekslöften ingår

• Efter en tid, när det känns som att ni har ett förhållande, ber 

bedragaren om pengar t.ex. för akut sjukhusvård.

• När dina pengar är slut uppmanas du att låna pengar från 

bolag och vänner.

• Slutligen uppmanas du att hjälpa till att förmedla pengar t.ex. 

för att betala löner åt en kamrats företag – risk för 

penningtvättsbrott!
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2. Investeringsbedrägeri – du blir alltid blåst!

• Oftast hittar bedragarna offren via ”seriösa” annonser där man 

lockar med chans till stora vinster

• Bitcoin och optioner är populärt att locka med

• Bedragarna bygger mycket trovärdiga hemsidor där du t.o.m. kan 

logga in på eget konto

• Bedragarna är MYCKET trovärdiga och kontakten sker under 

längre tid

• Bedragarna får oftast tillgång till offrets dator via fjärranslutning

• OM du absolut vill investera dina pengar, vänd dig till en svensk 

bank

• Gör många kontroller – ta hjälp av Finansinspektionen
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3. Kontokapning – ”Sesam öppna dig”

• Skulle du lämna ifrån dig nyckeln till din bostad till en person som 

du inte känner?

• Någon ringer och uppmanar dig att logga in med ditt bankID

(orsaken kan vara att någon påstår att ditt konto håller på att 

tömmas, någon gör köp med ditt bankkort, att du ska få tid för 

Covidvaccination osv.)

• Du klickar på länk i mail eller SMS

• Någon stjäl din bankdosa eller mobiltelefon

• Om du tror att du blivit lurad – ring din bank först, sedan Polisen!

• Om du själv inte ringt upp ett företag ska du ALDRIG logga in på 

uppmaning av någon annan, oavsett vem de påstår sig vara!
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4. Annonsbedrägeri – oftast för bra för att 

vara sant!
• Betala aldrig för en vara utan att först ha sett den

• Blir du lurad – kom ihåg att anmäla det till Polisen
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5. Fordonsförmedling!

• Oftast hittas offren tack vare att de själva annonserar att de vill 

sälja sitt fordon (bil, husbil, husvagn, MC)

• Du får erbjudande om att ett företag kan hjälpa till att sälja ditt 

fordon

• Du uppmanas att överlämna fordonet till någon person eller 

bärgare

• Sedan försvinner ditt fordon och några pengar får du ALDRIG!
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6. Stöld av betalkort

• Var noga med att ALDRIG visa din kod när du betalar med 

bankkort!

• Låt aldrig ditt bankkort ligga lättillgängligt i din väska

• Kontrollera om någon iakttar dig när du gör köp, be personen att 

flytta på sig eller ta hjälp av personal att säga ifrån

• Undvik att ta ut kontanter så slipper du bli rånad

• Förvara ALDRIG koden till bankkortet tillsammans med 

bankkortet!!!
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Tänk på detta!

• Släpp aldrig in någon som du inte vet vem det är


