
BankID är en e-legitimation, en personlig 
värdehandling som pass, körkort och id-
kort. Hantera BankID och din digipass på 
ett säkert sätt.

Vad innebär ”säkert sätt”?
• Legitimera dig aldrig med BankID på 

uppmaning av någon som hör av sig.

• Lämna aldrig ut säkerhetskoder till BankID
eller digipass. 

• Låna inte ut digipass eller BankID till 
någon annan, inte ens till en familjemedlem.

• Använd en kod som bara du känner till och 
förvara aldrig kod och säkerhetslösning ihop.

Seriösa personer ber aldrig om dina koder!
Det är vanligt att bedragare ringer och utger sig för att vara någon 
annan, som exempelvis Polisen, banken eller annan betrodd part. 

Oavsett om du blir kontaktad via brev, mail, sms, telefon eller en
dörrknackning – lämna inte ut dina säkerhetskoder!

Låt inte bedragaren få dig att tro att hen kan vidarekoppla samtalet 
till bank, säkerhetsavdelning, polis eller liknande. Lägg på luren!

Två enkla tips

➔Uppdatera programmen i din telefon, dator eller surfplatta 
regelbundet, så att säkerhetsluckor i gamla program täpps till.

➔Kom ihåg att logga ut när du är klar med ditt ärende. Det 
hindrar att någon annan kan ta över din inloggning.

Så gör du om du blir utsatt

Spärra ditt BankID

Kontakta SEB på 0771-365 365 
genom att själv slå in telefonnumret

Polisanmäl händelsen
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Bra tips för att skydda dig

Kom ihåg: LÄGG PÅ LUREN!?



Se upp för bedragare!
Bedragare är skickliga på att skapa förtroende hos sina offer 
genom att ljuga. Som om att pengar är på väg att försvinna från 
ditt konto, att du vunnit pengar, kan få hjälp med pension eller 
att någon närstående råkat illa ut och behöver din hjälp. 

Ovan är bara exempel, lögnaktiga historier finns det lika många 
av som det finns bedragare. En gemensam nämnare brukar 
vara att situationen är akut och att du behöver agera snabbt, 
oftast genom att använda ditt BankID.


