
Skydda dig mot
telefonbedrägerier

Lägg på luren
Om någon ringer upp dig och du 
blir osäker ska du avsluta samtalet. 
Oavsett om personen säger sig 
vara en släkting, från banken,
ett företag eller en myndighet. 

Förbered något du kan säga 
för att avsluta samtalet snabbt, 
eller lägg på direkt. Du behöver 
inte vara artig.

  Logga inte in
Identifiera dig aldrig med bank-id 
och lämna aldrig ut koder från 
bankdosa eller till betalkort på 
uppmaning av någon annan. 

Seriösa företag, organisationer
och myndigheter tar aldrig kontakt 
och ber dig logga in eller lämna 
ut personliga uppgifter på det 
sättet. 

       Lita inte på
den som ringer
Bedragaren kan försöka stressa
dig genom att säga att du är på 
väg att förlora pengar eller att 
någon anhörig har råkat illa ut. 

Lita inte på personen som ringer 
även om den verkar trovärdig och 
har personlig information om dig.

Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett bedrägeri: 
• Kontakta din bank direkt.
• Ring 114 14 för att göra en polisanmälan. Ring 112 vid akuta ärenden. 
• Ta stöd av någon i din närhet.

Mer information finns på polisen.se/telefonbedragerier
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http://polisen.se/telefonbedragerier


Hej!
Bedrägerier är ett växande problem och många luras på 
pengar via telefon. Bedragaren kan ringa och fråga efter 
personliga uppgifter och be dig identifiera dig via bank-id, 
lämna ut koder från bankdosa eller till bankkort. Med det 
här vykortet vill vi ge råd om hur du undviker att bli lurad.

• Spara vykortet på en synlig plats, på kylskåpet 
eller där du brukar prata i telefon. 

• Förbered något du kan säga för att avsluta
samtalet snabbt eller lägg på direkt.

• Prata gärna med någon i din närhet om
bedrägerier och hur du skyddar dig. 

Med vänlig hälsning
Polisen

This is a message from the Swedish Police Authority about how you can 
protect yourself against fraud. If you need this information in another 
language, please visit polisen.se/en

För information om personuppgiftsbehandlingen och dina 
rättigheter se polisen.se/personuppgifter-informationsutskick A
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