
CEO/BEC svindel opstår, når en medarbejder, bliver narret til at betale en falsk faktura eller 
foretage en uautoriseret overførsel med virksomhedskontoen.         
       

HVORDAN FOREGÅR DET? 

CEO/BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) SVINDEL

En bedrager ringer eller 
mail'er og udgiver sig 
for at være en højtstående 
person inden for 
virksomheden (fx CEO 
eller CFO).  

De kræver en 
hasteoverførsel.  

Medarbejderen anmodes om 
ikke at følge de almindelige 
godkendelsesprocedurer. 

Instruktioner om det 
videre forløb kan gives 
senere af en tredje 
person eller via e-mail.  

De bruger sprog som: 
"Fortrolighed", "Virksomheden 
stoler på dig", "Jeg er i 
øjeblikket utilgængelig". 

Ofte er anmodningen 
om internationale 
betalinger til banker 
uden for Europa.

De har et godt 
kendskab til 
organisationen.

De henviser til en følsom situation 
(fx skattekontrol, fusion, 
virksomhedsovertagelse).  

Medarbejderen 
overfører pengene 
til en konto, der 
kontrolleres af 
svindleren. 

HVAD ER FARESIGNALERNE?
Uopfordret e-mail/telefonopkald Presserende og hastende karakter 

Direkte kontakt fra en person i den øverste 
ledelse, du normalt ikke er i kontakt med 
 

Usædvanlig anmodning i strid med interne procedurer  
   

Anmodning om absolut fortrolighed Trusler eller usædvanlig smiger/løfter om belønning 

Implementer en procedure for kontrol af legitimiteten 
af betalingsanmodninger modtaget via e-mail.   

Opfordre dine medarbejdere til at håndtere 
betalingsanmodninger med forsigtighed. 

Implementer interne forretningsgange vedrørende 
betalinger.   

Opgrader og opdater teknisk sikkerhed. 

Vær opmærksom på risiciene og sørg for, at 
medarbejderne også er informerede og 
opmærksomme. 

!
Kontakt altid politiet i alle tilfælde af 
forsøg på svindel, også selvom du ikke 
blev offer for svindel. 

Gennemgå informationer, der er publiceret på din 
virksomheds hjemmeside, begræns informationer 
og vær forsigtig med hensyn til sociale medier.

Etabler rapporteringsrutiner til håndtering af 
bedrageri.   

HVAD KAN DU GØRE? 

SOM EN VIRKSOMHED SOM MEDARBEJDER 

Undgå at dele oplysninger om virksomhedens 
hierarki, sikkerhed eller procedurer.  

Åben aldrig mistænkelige links eller vedhæftede 
filer modtaget via e-mail. Vær særlig forsigtig, når 
du åbner dine private e-mails på virksomhedens 
computere.  

Kontroller altid e-mail adresser grundigt, når du 
håndterer følsomme oplysninger/pengeoverførsler.

I tilfælde af tvivl om en overførselsordre, inddrag 
altid en kompetent kollega. 

Overhold de foreskrevne sikkerhedsprocedurer for 
betalinger og indkøb. Spring ikke over nogle trin, og 
giv ikke efter for pres.  

Vær forsigtig, hvis du deler oplysninger på 
sociale medier. 

Hvis du modtager en mistænkelig e-mail 
eller et opkald, skal du altid informere din 
it-afdeling. 

!
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Investeringssvindel kan omfatte tilsyneladende lukrative investeringsmuligheder som aktier,
obligationer, kryptovalutaer, sjældne metaller, oversøiske jordinvesteringer eller alternativ energi. 

INVESTERINGSSVINDEL

Du modtager et 
uopfordret opkald, 
gentagne gange.

HVAD ER FARESIGNALERNE?

Tilbuddet er kun tilgængeligt 
i begrænset tid.  

Du bliver lovet hurtig 
afkast og "garanteret", at 
investeringen er sikker. 

Tilbuddet er kun 
tilgængeligt for dig, 
og du bliver bedt om 
ikke at dele det.

HVAD KAN DU GØRE?

Søg altid uvildig finansiel rådgivning, før du overfører penge eller foretager en investering.  

Afvis uopfordrede opkald vedrørende investeringsmuligheder.      

Vær kritisk vedrørende tilbud, der lover en sikker investering, garanteret afkast og stor fortjeneste.   
     
Vær opmærksom på fremtidige svindelforsøg. Hvis du en gang har investeret i et fupnummer, vil svindlere 
sandsynligvis have dig som fremtidigt mål eller sælge dine kontaktoplysninger til andre kriminelle.   
          
Kontakt politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt.   
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FAKTURA

HVAD KAN DU GØRE? 

FAKTURA-BEDRAGERI

SOM EN 
VIRKSOMHEID

Sørg for, at 
medarbejderne er 
informeret og 
opmærksomme på denne 
form for bedrageri og 
hvordan man undgår det.

! Kontakt altid politiet i tilfælde af svindelforsøg, selvom du ikke blev offer for svindel.  

Instruér personale med ansvar for 
at betale fakturaer om altid at 
kontrollere dem for 
uregelmæssigheder.   

Gennemgå oplysninger på din 
virksomheds hjemmeside, især 
samarbejdspartnere og leverandører. 
Sørg for, at dine medarbejdere 
begrænser, hvad de deler om 
virksomheden på deres sociale medier. 
 

Etabler en procedure for 
kontrol af legitimiteten af 
betalingsanmodninger.

Bekræft alle anmodninger, der 
hævdes at være fra dine 
kreditorer, især hvis de beder 
dig om at ændre deres 
bankoplysninger for 
fremtidige fakturaer. 
      

Brug ikke 
kontaktoplysningerne på 
brevet / faxen / e-mailen, der 
anmoder om ændringen. Brug 
dem fra tidligere 
korrespondance i stedet. 

Ved betaling over en bestemt 
tærskelværdi skal du etablere en 
procedure for at bekræfte den korrekte 
bankkonto og modtager (fx et møde 
med virksomheden). 

Når en faktura er betalt, send en 
email for at informere 
modtageren. Medtag det 
modtagende banknavn og de 
sidste fire cifre i den anvendte 
konto for at højne sikkerheden. 

Opret entydige 
kontaktpunkter med 
virksomheder, som du 
foretager regelmæssige 
betalinger til.    
     

SOM 
MEDARBEJDER

Begræns oplysninger, som 
du deler om din arbejdsgiver 
på sociale medier.   
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HVORDAN FOREGÅR DET?

En virksomhed kontaktes af en person, 
som foregiver at repræsentere en 
leverandør/servicevirksomhed/kreditor. 
      
  

Svindlerne kan kontakte dig fx via 
telefon, brev, e-mail osv.

Svindleren anmoder om, at bankoplysningerne for en 
betaling (dvs. modtagerkontoens betalingsoplysninger) 
på fremtidige fakturaer ændres. Den nye konto, der 
foreslås, styres af svindleren.  



Godt tilbud      
Køb      

! Anmeld altid ethvert mistænkeligt bedrageriforsøg til politiet, selvom du ikke blev offer for svindlen.

ONLINE SHOPPING SVINDEL 
   

Online tilbud er ofte et godt køb, 
men pas på svindel.     

HVAD KAN DU GØRE? 
Brug danske shopping-hjemmesider, når det er muligt - sandsynligheden for, at problemerne kan løses, er større.  
    
Gør dit forarbejde - tjek anmeldelser før du køber.     

         Anvend kreditkort - du har større chancer for at få dine penge retur.      

Betal kun via en sikker betalingstjeneste - beder de om en pengeoverførsel eller 
bankoverførsel - så tænk dig om!          

 

Betal kun, når du er tilsluttet en sikker internetforbindelse - undgå at bruge 
gratis eller åbne offentligt wifi.         
      

Betal kun fra en sikker enhed - hold dit operativsystem og sikkerhedssoftware 
opdateret.        

Pas på annoncer, der tilbyder overdådige tilbud eller mirakelprodukter - hvis det lyder for                     
..........godt til at være sandt, er det det sikkert!         

Et pop-op-vindue med angivelse af, at du har vundet en præmie? Tænk dig om - du vinder måske kun malware.  
     
Hvis varen ikke kommer frem, skal du kontakte sælgeren. Hvis du ikke modtager noget svar, skal du kontakte din bank.

70%

SUPER
                        TILBUD      

Godt tilbud      
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Phishing er en betegnelse for e-mails, der narrer 
modtagerne til at dele deres personlige, 
finansielle eller sikkerhedsoplysninger.

Hold din software opdateret, herunder din 
browser, antivirus og operativsystem.  
    
Vær særlig opmærksom, hvis en "bank" 
anmoder dig om følsomme oplysninger via 
e-mail (fx. din adgangskode til dine 
bankkonti).       

Se grundigt på e-mailen: Sammenlign 
adressen med tidligere rigtige meddelelser 
fra din bank. Tjek for dårlig stavning og 
grammatik.     

Anvend ikke "besvar" på en mistænkelig 
e-mail, men "videresend" den til din bank ved 
at indtaste adressen selv.  

Klik ikke på linket eller download 
vedhæftninger, skriv i stedet selv adressen i 
din browser.  

Hvis du er i tvivl, skal du dobbeltchecke på 
din banks hjemmeside eller give banken et 
opkald. 

HVORDAN FOREGÅR DET? HVAD KAN DU GØRE?

BANK PHISHING E-MAIL

Disse e-mail:                     

Cyberkriminelle antager, at folk har 
travlt; ved første øjekast synes disse 
falske e-mails at være legitime.  

Vær opmærksom, når du bruger en 
mobilenhed. Det kan være sværere at 
spotte et phishing-forsøg på din telefon 
eller tablet.  

kan se identisk ud med de typer korrespondance, 
som de rigtige banker sender. 

anvender sprog, 
der giver en følelse 
af, at det haster.

replikerer logoer, 
layout og tonen i 
legitime e-mails.  
 

beder dig om 
at downloade 
et vedhæftet 
dokument eller 
klikke på et 
link.  
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Svindlere udvælger ofre på online dating-hjemmesider, 
men kan også anvende sociale medier eller e-mail til at 
tage kontakt.  

HVAD ER FARESIGNALERNE?

KÆRLIGHEDSSVINDEL

Vær påpasselig med deling af personlige 
oplysninger på sociale netværk og 
dating-hjemmesider.     
   
Overvej altid risiciene. Svindlere er også 
til stede på de mest anerkendte 
hjemmesider. 
     
Tag dig tid og stil spørgsmål. 

Undersøg personens billede og profil for 
at se, om materialet er blevet brugt 
andetsteds.      
 
Vær opmærksom på stave- og 
grammatikfejl, uoverensstemmelser i 
deres historier og undskyldninger som at 
deres kamera ikke virker.    
      
Del ikke nogle kompromitterende 
informationer, der kan anvendes til at 
afpresse dig.      
    
Hvis du indvilliger i at mødes personligt, 
skal du fortælle familie og venner, hvor 
du tager hen. 
     
Vær opmærksom på pengeanmodninger. 
Send aldrig penge, kortoplysninger, 
kontooplysninger eller kopier af 
personlige dokumenter. 
   
Undgå at sende dem forudbetalinger. 
  
Overfør ikke penge for andre: 
hvidvaskning af penge er en strafbar 
handling.      

HVAD KAN DU GØRE? 

LOBE U

En person, du netop har mødt 
online, bekender stærke 
følelser for dig og beder om at 
chatte privat. 

Deres beskeder er 
ofte dårligt 
formuleret og vage.

De kan bede dig om at 
sende intime billeder eller 
videoer af dig selv. 

Når de først har opnået 
din tillid, vil de bede dig 
om penge, gaver eller 
oplysninger om din 
bankkonto/betalingskort. 
    
    
  Hvis du ikke sender pengene, kan de 

forsøge at afpresse dig. Hvis du 
sender penge, vil de bede om flere. 
  

Deres online profil stemmer ikke 
overens med, hvad de fortæller dig. 
    

ER DU BLEVET SVINDLET?
Du skal ikke føle dig flov! 
Stop omgående al kontakt.  
Hvis det er muligt, skal du gemme al kommunikation, som fx 
chat-beskederne. 
Anmeld sagen til politiet.  
Rapportér det til det site, hvor svindleren først kontaktede dig.  
Hvis du har oplyst dine kontooplysninger, skal du kontakte din bank. 
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YOUR BANK 

Due to the new rules we need 
you to verify your bank account 
details. 

Please click here 
http://yourbank.eu to verify 
your details. 

Smishing (en kombination af ordene sms og phishing) 
anvendes af bedragerne i forsøg på at indhente 
personlige, finansielle eller sikkerhedsmæssige 
oplysninger via sms.         
       

Sms-beskeden vil typisk bede dig om at klikke på et 
link eller ringe til et telefonnummer for at 'bekræfte', 
'opdatere' eller 'genaktivere' din konto. Men ... linket 
fører til en falsk hjemmeside og telefonnummeret fører 
til en bedrager som foregiver at være et legitimt 
selskab.          
           

HVORDAN FOREGÅR DET?

HVAD KAN DU GØRE? 

Klik ikke på links, vedhæftede filer eller billeder, som du modtager i uopfordrede 
tekstbeskeder uden først at verificere afsenderen.   

Forhast dig ikke. Tag din tid og foretag de nødvendige tjek, før du svarer.    
      
Besvar aldrig en tekstbesked, der anmoder om din PIN-kode eller din adgangskode 
til bank eller andre sikkerhedsoplysninger.          
     
Hvis du tror, at du måske har besvaret en smishing sms og oplyst dine 
bankoplysninger, skal du straks kontakte din bank  

BANK PHISHING SMS'ER 
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Bank phishing-e-mails indeholder normalt links, der fører dig til en 
forfalsket bankhjemmeside, hvor du bliver bedt om at videregive 
dine økonomiske og personlige oplysninger.      
         

Forfalskede bankhjemmesider ser næsten ud som de rigtige hjemmesider. Disse hjemmesider vil ofte have et pop-op-vindue 
dialogboks, der beder dig indtaste dine bankoplysninger. Rigtige banker bruger ikke sådanne dialogbokse.   
                  

HVAD ER FARESIGNALERNE? 

HVAD KAN DU GØRE? 

FORFALSKEDE BANKHJEMMESIDER

Disse hjemmesider viser normalt:   

FEJL      

HASTER      
DIT BANK

Hastesag: Du vil ikke finde 
sådanne meddelelser på 
legitime hjemmesider.  

Dårligt design: Vær forsigtig på 
hjemmesider, der har fejl i deres design 
eller fejl i stavning og grammatik.  
 

Pop-op-vinduer: De bruges 
normalt til at indsamle 
følsomme oplysninger fra 
dig. Klik ikke på dem og 
undgå at indsende 
personlige data via 
sådanne dialogbokse.   
       
     

Klik aldrig på links inkluderet i 
e-mails, der henviser til din banks 
hjemmeside.     
 

Hvis noget vigtigt virkelig kræver 
din opmærksomhed, bliver du 
advaret om det af din bank, når du 
tilgår dine konti online. 

Indtast altid linket manuelt eller 
brug et eksisterende link fra din 
"favorit-liste".     
  

Brug en browser, der gør det muligt 
at blokere pop-op-vinduer.  
  

BANK

AcceptDecline
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Vishing (en kombination af ordene voice og phishing) er 
telefonsvindel, hvor svindlere forsøger at narre offeret til at 
oplyse personlige, finansielle eller sikkerhedsoplysninger 
eller, til at overføre penge til dem.        
        

BANK VISHING OPKALD

No Caller ID

AcceptDecline

Vær opmærksom på uopfordrede telefonopkald.        
             
Noter opkalderens nummer og informer dem om, at du vil ringe tilbage til dem.   
  
For at validere deres identitet skal du finde organisationens 
telefonnummer og kontakte dem direkte.   

Valider ikke den, der ringer op, ved hjælp af det 
telefonnummer, de har oplyst dig (dette kunne være et falsk 
eller et manipuleret nummer).       
  
Svindlere kan finde dine almindelige oplysninger online (fx 
sociale medier). Antag ikke, at en som ringer er ægte, bare 
fordi de har sådanne oplysninger.      
         
Del ikke dit kredit- eller betalingskort PIN-kode eller din bank 
adgangskode. Din bank vil aldrig bede om sådanne 
oplysninger.  

Overfør ikke penge til en anden konto på deres anmodning. Din bank vil aldrig 
bede dig om at gøre det.      

Hvis du mener, at det er et falsk opkald, skal du rapportere det til din bank.   
    

HVAD KAN DU GØRE?

07 / 20
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