
// Svindel – et samfunnsproblem



// Svindel er ikke et nytt fenomen



// All svindel har en økonomisk konsekvens



ID-tyveri –
kan gi store følger

// ID-tyveri kan gi store konsekvenser



// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel





// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel



// Meldinger i Messenger ol.

Du mottar en melding på Messenger.

Du blir spurt om telefonnummer og en sikkerhetskode.

Svindlerne har to mål med dette
• Å få tak i BankID- og kortdetaljer for å tappe kontoen 
• Å få kontroll på Facebook-kontoen



// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel



//

 Utføres av folk man har en relasjon til.
 BankID skal aldri deles med noen.
 Ønsker du å gi noen mulighet til å 

disponere konto for deg, kan vi hjelpe 
med å gi riktig tilgang.

Svindel i nære relasjoner



// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel







// Svindel på SMS

 Sjekk om avsendernummeret er riktig

 Er det banken?



// Svindel på SMS

 Se godt på linken

 Er dette banken din sin adresse, eller ser 

det rart ut?

 Er du i prosess med banken – kan det 

være riktig

 Ikke følg linken, gå inn via bankens

hjemmeside








// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel



//



// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel





// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel



//

 Følger i kjølvannet av 
investeringssvindel
 Bruker «vanlige» personer som 

mellomledd i hvitvasking.
 Muldyr blir ofte betalt en prosentsats 
av 
den verdien man formidler.

Muldyr - svindel



// Ulike typer svindel

 Olga-svindel (BankID)

 Melding på Messenger

 Svindel i nære relasjoner

 SMS (linker)

 Kjærlighetssvindel

 Investeringssvindel

 Muldyr (hvitvasking)

 Varehandel-svindel



// Varehandel-svindel



//

 Svindlerne forsøker å stresse deg, og du får korte frister.

 Du får en link på sms eller epost som sender deg til en usikker side for å   
bekrefte for eksempel betaling eller BankID.

 Du blir oppringt av noen som utgir seg for å være en myndighetsperson. 

Typiske fremgangsmåter ved svindel



//






//

 Kontakt banken din
 Sperr kort og konto 
 Frivillig kredittsperre
 Samtale med banken
o Hva har skjedd, og hvordan?
o Dokumentasjon! Ta skjermbilder
 Politianmeldelse
 Kontakte Nettpatruljen via Facebook

Svindlet? Hva gjør jeg nå?



// Hvordan ta mindre risiko

 Bruk kredittkort på netthandel.

 Sørg for å gi riktig tilgang til dine konti.

Kontakt banken for å ordne dette.

 Forsikring kan gi økonomisk bistand til  

rettshjelp ved ID-tyveri.

 Vern om din BankID



// Kontakt oss

Kom innom banken eller ring oss på tlf. 63 80 42 00

Politiet: 02800 for nærmeste politistasjon eller kontakt Politiets 
Nettpatrulje - Øst politidistrikt på Facebook.



//

På pc: Windows: Trykk på knappen «Print Screen» øverst til høyre på tastaturet. Lim den så inn i 
en epost ved å høyreklikke i eposten og velge «lim inn».

På iPhone: Trykk på av/på-knappen på høyreside og volum opp-knappen på venstresiden
samtidig.

På Android-telefoner: Trykk på av/på-knappen og volum ned samtidig.

Evt. bruk en annen telefon for å ta bilde.

Slik tar du skjermdump



//

Romerike Sparebank tilbyr en 
digital tjeneste som hjelper 
deg med fremtidsfullmakt, 
testamente og 
samboerkontrakter. Denne 
finner du i menyen på vår 
hjemmeside, under Tema.

Fremtidsfullmakt



//

På presentasjonen på 
Senioruniversitetet viste vi frem 
flere videoer. 

Du kan se enda flere eksempler på 
vår hjemmeside, ved å trykke på 
meny, velge Sikkerhet under Tema.

Videoer



www.rsbank.no
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