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Kortbedrägerierna ökar
kraftigt i Sverige
Enligt BRÅ har kortbedrägerierna ökat lavinartat de senaste
10 åren. 2016 ser ut att bli ett extra mörkt år.
Kortbedrägerier kan ske genom databasintrång eller skimning, vilket innebär att någon stjäl
dina kortuppgifter och sedan tar ut pengar från ditt bankkonto eller handlar varor på
internet. Antalet anmälda kortbedrägerier har ökat stadigt de senaste 10 åren men har det
senaste året exploderat med en ökning på över 45%.

Kortbedrägerierna fortsätter öka
Jan Olsson, förundersökningsledare vid Polisens nationella bedrägericenter, berättar att det
fram till december 2016 anmälts fler än 60 000 kortbedrägerier.
-

Det är framförallt bedrägerier där någon använder en annan persons kortuppgifter
som ökar. Bedragare kommer över kortuppgifterna genom phishing, databasintrång
eller skimning, i de två senare fallen märker inte konsumenten att de blivit bestulna
förrän bedragaren utnyttjar de stulna kortuppgifterna för att handla.

Kontaktlösa kort kan leda till fler bedrägerier
Sedan 2015 byter svenska banker ut sina kunders betalkort mot kontaktlösa kort som är
enklare att betala med. Kontaktlösa kort innebär dock en ökad risk eftersom att uppgifterna
kan stjälas utan att bedragaren har fysisk kontakt med kortet. Bedragaren ställer sig bara
bredvid dig och samlar in kortuppgifterna trådlöst. Carl Martinsson, medgrundare till
SkimSafe.se som arbetar mot kortbedrägerier, berättar att den här typen av skimning är
vanlig utomlands.
-

I andra länder som haft kontaktlösa kort längre är den här typen av skimning ett
problem. Kontaktlösa kort har precis slagit igenom i Sverige och utrustningen som
krävs för att stjäla kortuppgifter är billig. Tyvärr kommer nog många konsumenter
drabbas även här.
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Om SkimSafe
SkimSafe arbetar för att minska kortbedrägerierna i Sverige och har utvecklat ett skyddskort
mot trådlös skimning. Skyddskortet ser ut precis som ett vanligt bank- eller kreditkort men
innehåller teknologi som skyddar dig mot kortbedrägerier. Läs mer på www.skimsafe.se
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