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Eva Wannheden
Pokalvégen 3 Lgh 1202
117 40 Stockholm

Sé kan du skydda dig mot bedr.’-igerier

véirnar om din sakerhct och vill tipsa dig om hur du kan skydda dig mot bedriigcricr
som tyvarr okar i omfattning. Det skcr sarskilt med hjéilp av inloggning till bankcrnas

Vi

tjanster via till excmpcl BankID.
Bedragama ar bade valinformerade och ovcygandc. Dc pcrsoncr som har drabbats
forstar ofta intc att dct ar ett bcdragcri och liar diirfor sjalva lamnat ut kanslig information
till bcdragarcn Och det ar darfor vi skickar dct héir brcvet till dig — for dct nns era
saker du sjalv kan gora for att minimcra riskcn for att bli utsatt.
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Vi ber aldrig om ldsenord eller koder
Dct viktigastc att komma ihag ar att Handelsbanken aldrig ringer upp och ber nagon kund
logga in cller signcra nagot. Varkcn med BankID, koder ellcr kort. Dctsamma galler mcjl
och sms.
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Tre tips for att skydda dig
- Léimna aldri g ut dina pcrsonliga koder cller svarskoder.
Logga aldrig in pa bankcns tjanster pa uppmaning av nagon som kontaktar dig.
banken for att kontrollringa.
~ Blir du misstanksam: lagg pii lurcn och sla sjalv numrct till
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Sprra och polisanméil
Om du trots allt misstankcr att du blivit utsatt for ctt bedragcri ska du om gacndc sparra
alla dina BankID, gora cn polisanmalan och kontakta bankcn.
Mer information

Vi har bifogat en folder dar du kan léisa mcr om BankID. Dct éir ocksa bra att halla sig
uppdatcrad pa var wcbbsida handclsbankense/sakcrhct

Har du fragor angacndc dctta ar du valkommcn att kontakta oss pa kontorct cllcr ringa
0771-77 88 99 for pcrsonlig service dygnct runt.
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