
I samarbete med seniororganisationerna.

Så här kan du minska risken att utsättas för bedrägeri via din mobiltelefon:

Du kan ta ut dessa råd och klistra fast dem på din mobiltelefon som en påminnelse.

Så här kan du minska risken att utsättas för bedrägeri via din telefon:

Du kan ta ut dessa råd och låta dem ligga bredvid telefonen om du får samtal som känns obekväma.

Så här kan du minska risken att utsättas för stöld i hemmet:

Du kan även ta ut dessa råd och sätta dem på insidan av dörren som en påminnelse när någon ringer på.

•  Svara inte på oväntade okända nummer
•  Lägg på om samtalet känns obekvämt eller konstigt
•  Lämna aldrig ut lösenord eller koder till någon
•  Logga aldrig in med ditt BankID om du blir uppringd

•  Ha alltid ytterdörren låst
•  Öppna inte om någon okänd ringer på dörren
•  Släpp inte in någon oanmäld i bostaden
•  Låt inte värdesaker ligga synliga i hallen
•  Låt inte lappar med koder och lösenord ligga framme

•  Be att få återkomma om du är osäker på vem som ringer
•  Kontakta själv den myndighet, bank eller företag som den   
 som ringer påstår sig vara från
•  Lägg på om samtalet känns obekvämt eller konstigt
•  Lämna aldrig ut lösenord eller koder till någon
•  Logga aldrig in med ditt BankID om du blir uppringd

Besök gärna säkerhetskollen.se och ssf.nu för mer tips eller hör av dig till 
oss på telefon: 0771-773 773

Stoppa bedragaren
Tips & råd

Bedrägerier och stölder mot äldre har ökat de senaste åren. 
För att du ska känna dig tryggare både i hemmet och mot 
bedrägerier har vi på SSF Stöldskyddsföreningen, Svenska 
Bankföreningen och seniororganisationerna tagit fram råd 
och tips för att minska risken att du utsätts för brott.

•  Ring alltid polisen på 114 14 om du misstänker att någon försökt lura  
 dig eller utsatt dig för ett brott.
•  Säkra upp dörren med en säkerhetskedja och titthål så att du kan se  
 vem som ringer på utan att behöva öppna dörren.
•  Prata med grannarna eller andra i din omgivning. Ensam är INTE stark  
 när det kommer till att skydda sig mot brottslighet!

Säkra tips:


