Information om bedrägerier från
Polisen och Österåkers kommun

Hej!
Just nu ser vi en ökning av bedrägerier, främst mot personer över 70 år. Med
det här brevet vill vi informera dig om hur bedrägerierna kan gå till och ge dig
verktyg till att skydda dig och dina anhöriga mot bedrägeriförsök.
Bedrägerierna kan gå till på olika sätt och förändras snabbt över tid.
Gemensamt är att bedragarna är mycket skickliga och använder sig utav stress
och press. Ett exempel på vanligt förekommande bedrägeri är att en vältalig
och förtroendeingivande bedragare ringer upp dig och påstår att det finns
någon typ av problem med ett av dina lån, ditt konto eller någon
myndighetsbokning. Syftet med samtalet är att få dig att logga in på ditt bankid för att komma åt ditt bankkonto och dina pengar.

Tips och råd
•

Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till
någon någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

•

Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon
som kontaktar dig per telefon.

•

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 efter
att du lagt på.

•

Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga
uppgifter om dig. Bedragare hittar information på nätet.

Om du blivit drabbad av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank
omgående och polisanmäl alltid!
Med i detta brev finns ett informationsblad från polisen med mer information
om bedrägerier och en lapp du kan sätta upp innanför din dörr med hjälpande
instruktioner om en okänd person ringer på.
Med vänlig hälsning,
Madeleine Holmström, kommunpolis och
Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.
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