
Stoppa Tjuven - Tjuvarna!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Bankkort 

 

 

 

Man skall aldrig ha sitt/sina bankkort kopplade till mer än ett konto, t.ex. 

"Vardagskonto". Övriga konton skall inte vara kopplade till kortet. 

Varför? 

Om tjuven hälsar på för de tillgång till alla dina pengar och det vill 

man ju inte! 

Vardagskontot fyller man på efterhand med en lämplig summa. 

Detta gör man via sitt Sparkonto 

då kommer tjuven endast åt det som finns på Vardagskontot. 

Kontakta din bank så hjälper de dig gärna. 

Förvara aldrig din kod tillsammans med bankkortet! 

 

Förlorat kort - Spärra kortet omedelbart 

Se nästa sida .... 

 



Tänk på 

Förvara alltid korten på ett säkert sätt. 

Förvara aldrig kod och kort (eller kortnummer) tillsammans. 

Om du förlorar ditt kort ska du omedelbart spärra kortet och 

polisanmäla förlusten på den ort där du befinner dig. 

När du har spärrat kortet är du inte betalningsskyldig. 

Spärrtelefonnummer för att spärra ditt kort, dygnets alla 

timmar. 

Här nedan följer telefonnummer till en del banker: 

       Sparbanken Skåne  08 - 411 10 11 

       Sparbanken Färs & Frosta 08 - 411 10 11 

       Handelsbanken  020 - 41 12 12 

       Swedbank   08 - 411 10 11 

       Nordea   08 - 402 57 10 

       Länsförsäkringar  08 - 588 400 11 

       ICA Banken   033 - 47 47 90 

       Coop Med Mera  010 - 743 38 50 

 

Dörrknackare! 

 

 

 

Öppna inte dörren om du inte vet vem som står på andra sidan. Bor 

du i lägenhet och har titthålsöga i dörren, kolla alltid i detta. 

Om du öppnar, begär legitimation - är du osäker be att få återkomma. Det finns 

många varianter som dörrknackare använder och de opererar alltid minst två för att 

lura dig. 

Släpp bara in dina nära o kära - då mår man som bäst! 

Se nästa sida .... 



Konstiga Mail eller 

telefonsamtal 

 

 

Lämna aldrig ut några uppgifter om det frågas efter kontonummer 

eller lösenord. 

Det är endast din bank som har tillgång till dessa uppgifter och de 

ringer aldrig och frågar om detta. 

De kontaktar dig brevledes och ber dig kontakta dem i banken. 

 

Lägg på luren direkt vid konstiga samtal! 

Får du mail med samma förfrågan - svara aldrig på mailet - kasta 

det eller kontakta polisen. 

 

Var alltid misstänksam 

om det inte stämmer för dig 

då blir dagen mycket behagligare! 

 

 

 

  

                        

         


