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Förhindra kortbedrägeri
Även om betalkort är ett av de säkraste betalningsmedlen som
finns kan det vara frestande för bedragare att använda stulna
eller falska kort. Det är därför viktigt att vara uppmärksam när
man tar emot en kortbetalning. Många av bedrägerierna kan
undvikas genom att se till att alla anställda får upplärning och
följer våra rekommendationer.
Vad är kortbedrägeri?
Kortbedrägeri är när någon på olagligt
sätt fått tag på kort eller kortdata och
använder detta för att köpa varor och
tjänster.

har chip ska detta läsas. Om terminalen
inte är EMV-godkänd eller det används
en äldre lösning blir ofta säljföretaget
belastat för transaktioner som visar sig
vara bedrägliga.

Några exempel på hur bedrägeri kan
genomföras när kortet är närvarande i
köpsögonblicket:

/PUFSBBUU¶UFSCFUBMOJOHBSBMMUJETLB
HÄSBTUJMMTBNNBLPSUTPNBOW´OEFTWJE
LÄQFU

SEVJUWJWFMPNLPSUFU´S´LUBFMMFSPN
EFU´SLPSSFLULPSUJOOFIBWBSFTPNGÄSTÄLFSBUUBOW´OEBLPSUFULBOEVCFPNBUU
G¶TFMFHJUJNBUJPO

Ŷ Kortinnevaren har aldrig mottagit
kortet och det är bedragaren som
har signerat kortet
Ŷ Kortet är tappat eller stulit
Ŷ Kortet är falskt eller manipulerat
När den rättmätiga kortinnehavaren
upptäcker okända transaktioner på sin
faktura reklamerar kortinnehavaren till
kortutgivande bank. Kortutgivande bank
rapporter transaktionerna till kortsällskapen som bedrägeri. Kortsällskapen avgör
sedan vem som ska täcka förlusten.
Oavsett vem som till slut måste täcka
förlusten så är en sak säker: kortbedrägeri skadar anseendet för alla inblandade parter.
Säkerhet vid försäljning när kortet
är närvarande
Butikens kortterminaler måste vara
EMV-godkända så att både chip och pin
kan användas av kunderna. Om kortet

Misstanke om oberättigat användande
av kortet
Vid misstanke om eventuell svindel bör
ni be om legitimation. Om ni fortfarande
är osäkra kan ni kontakta Tellers riskavdelning för råd. Har ni fått bekräftat att
kortet används på ett oriktigt sätt kan ni
försöka dra in kortet. Hänsyn till egen
säkerhet ska alltid prioriteras. Indragna
kort klipps i två delar och skickas till
Teller. Köpet måste avvisas eller betalas
på annat sätt.

Kontrollpunkter
1PUFOUJFMMBCFES´HMJHBUSBOTBLUJPOFSBWWJLFSPGUBGS¶OWBOMJHBLÄQFMMFSWBOMJHU
LVOECFUFFOEF4F FGUFS PWBOMJHB FMMFS
PMPHJTLBLÄQ TBNUPOPSNBMBUSBOTBLUJPOTCFMPQQ.¶OHBIBSGÄMKBOEFFMFNFOU
HFNFOTBNU
Ŷ LVOEFOI´WEBSBUUJOUFIB1*/LPE
Ŷ LVOEFOÄOTLBSBUUEFMBVQQCFUBMOJOHFOQ¶nFSBLPSU
Ŷ LVOEFOGÄSTÄLFSNFEFUUOZUULPSU
PNFUULPSUBWWJTBT
Ŷ LVOEFOWFSLBSOFSWÄTPDIQSÄWBSBUU
VOEWJLB ÄHPOLPOUBLU FMMFS BWMFEB
QFSTPOBMFO
Ŷ POPSNBMB LÄQ PDI LÄQ BW TUPS
LWBOUJUFU
Ŷ LÄQ BW WPSPS NFE TQFDJFMMU IÄHU
W´SEF
Ŷ nFSBTUPSBLÄQJMÄQFUBWLPSUUJE
Ŷ HPEUBBMESJHBUUCFMBTUBLPSUGÄSBUU
TLJDLBQFOHBSWJEBSFUJMMUSFEKFQBSU
Kontroll av kort
Ŷ TFSLPSUFUOPSNBMUVU
Ŷ IBSLPSUFUTVUH¶OHTEBUVNQBTTFSBU
Ŷ IBSLPSUFUIPMPHSBN )PMPHSBNNFU
´SUSFEJNFOTJPOFMMUPDITLBSÄSBTJH
O´SEVW´OEFSQ¶LPSUFU%FUUBH´MMFS
JOUF7JTB&MFDUSPO.BFTUSP
Ŷ TU´NNFSOBNOFUQ¶LPSUFUÄWFSSFOT
NFEQFSTPOFOTPNHFOPNGÄSLÄQFU 
5FYFONBOTPNGÄSTÄLFSBOW´OEB
FUULPSUNFELWJOOPOBNO
Ŷ ´SEFGZSBGÄSTUBTJGGSPSOBJLPSUOVNSFU
JEFOUJTLBNFEEFGZSBGÄSTUBTJGGSPSOB
TPN´SUSZDLUBQ¶LPSUFUS´UUVOEFS
LPSUOVNSFU

Kontakta oss
Telefon kundeservice

0771 22 00 55
Frågor vid misstanke
om svindel
risk-se@teller.com

Ŷ LPOUSPMMFSBBUULPSUOVNSFUQ¶UFSNJOBMLWJUUPUTU´NNFSÄWFSSFOTNFE
LPSUOVNSFUTPN´SUSZDLUQ¶TK´MWB
LPSUFU  .BY BOUBM TJGGSPS TPN ´S
UJMM¶UFUBUUWJTBQ¶UFSNJOBMLWJUUPU
´SEFGZSBTJTUBTJGGSPSOB
Ŷ LPOUSPMMFSBBUUTJHOBUVSFOQ¶LWJUUPU
´SJEFOUJTLNFETJHOBUVSFOQ¶LPSUFU
PDIBUUOBNOFUTU´NNFSÄWFSSFOT
NFEOBNOFUQ¶LPSUFUTGSBNCBLTJEB1*/LPE´SHJMUJHJTU´MMFUGÄS
TJHOBUVS
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