


#SNABBACASH
#LÄTTAPENGAR

 #PENNINGTVÄTT

Om någon ber dig att föra över pengar genom 
ditt bankkonto i utbyte mot kontanter,
då riskerar du att bli en kontomålvakt.

Följderna kan bli 
allvarliga.

#DontbeaMule



En okänd person kontaktar 
dig och ber dig föra över 

pengar genom ditt 
bankkonto i utbyte mot 

ersättning

Du får besked om vad du 
ska göra och får reda på 

hur mycket andra har 
tjänat på det 

Du ombeds att 
lämna ut ditt 
bankkontonummer

Du erbjuds extra 
provision om du 
rekryterar nya 
kontomålvakter

Möjligheten presenteras 
som riskfri

Lämna aldrig ut ditt kontonummer till någon 
du inte känner eller litar på!

Avslöja aldrig inloggninsinformation 
till banken eller kortinformation (t.ex. 

PIN-kod, CVV-kod)!

Akta dig för 
erbjudanden om att 

tjäna snabba pengar!

Var misstänksam mot 
erbjudanden om jobb där alla 
kontakter och transaktioner 
görs online!

Kontrollera noga företag och 
personer som erbjuder dig jobb!

sociala media (t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat)
SMS-appar (t.ex. WhatsApp, Viber, Telegram)
falska, påhittade jobberbjudanden (t.ex. ta emot och 
skicka vidare andras pengar) 
popup-annonser online
direkt kontakt, personligen eller genom mejl

En kontomålvakt är en person som tar 
emot och sedan skickar vidare pengar -- 
digitalt eller kontant -- från tredje man till 
en annan person och får betalt för det.  Du kan misshandlas eller 

hotas om du inte fortsätter 
att samarbeta med 

brottslingarna

Ditt bankkonto kan spärras 
och du kanske inte kan få 
öppna ett nytt konto eller få 
bankkort

Du kanske inte kan få 
studiemedel eller lån till 

bostad

Du kan straffas med 
fängelse, böter eller 
samhällstjänst

Snabba pengar utan ansträngning?
För bra för att vara sant!

Brottslingarna kan kontakta dig via:

Bli inte en del i en penningtvättskedja!

Det är inte värt det



Kontomålvakt = Penningtvätt

Tror du att någon du 
känner är inblandad 

i organiserad 
penningtvätt?

Om du ställer upp som 
kontomålvakt för att tvätta 

pengar så hjälper du kriminella 
att anonymt tvätta pengar som 

kommer från brott eller 
brottslig verksamhet.

Sluta överföra pengar 
omedelbart! Kontakta din bank 
eller utbetalare och polisen! 
Om kontakten togs via sociala 
media - anmäl kontoägaren till 
den digitala plattformen.

Varna denne om följderna! 
Uppmana att sluta och att 

göra polisanmälan snarast!

Tror du att 
du är inblandad 
i organiserad 
penningtvätt?
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