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Hej alla Sjöbrisare!
VIKTIG INFORMATION
Igår tisdagen den 14 maj hade Polisen i Sollentuna & Upplands Väsby och dessa kommuners Brottsförebyggare (BRÅ) en större information
om hur bädrägeri och brotts läget ser ut för närvarande.
Curt Ahnlund och Charlotte Ericson från Närpolisen och kontaktpoliser för grannsamverkan meddelade att den övergripande statistiken för
inbrott inom vår kommun ser bättre ut än för 2012. År 2012 var det i snitt 0,8 inbrott per dag mot hittills i år 0,65. Dock går vi nu mot
semesterperiod och då ökar inbrottsriskerna. Grannsamverka genom att informera och håll uppsikt med och åt Dina grannar.
Tyvärr så är det andra tråkiga grenar som ökar inom brottsverksamheten.
Mattias F från Polisen bedrägerirotel redogjorde för falska fakturor och skenande ID kapningar.
Om dessa tråkiga brott plus hur Du/Vi kan skydda oss finner Du/Ni via denna länk till Polisens Bedrägeri information
https://www.facebook.com/pages/Polisen-Bedr%C3%A4geri/546406245370971
Om Du drabbats eller vill ha mer information från Polisens Bedrägerispecialister så har Du även följande länk:
http://www.bestrid.nu/polisen_bestrid_bluffakturor.pdf
Aftonbladet har givit följande information:

Lavinartad ökning

Kreditupplysningsföretaget UC dit banker och företag vänder sig för att kontrollera personer innan de beviljar
lån varnar nu för att antalet identitetskapningar ökar lavinartat.
– Enligt polisen drabbades cirka 65 000 personer förra året, men mörkertalet är stort. Bedragarna är
välorganiserade och det kan dröja flera månader innan man upptäcker att identiteten är kapad och att någon
tagit lån i ens namn, säger Anna Bülow, affärsansvarig för konsumenttjänster på UC.
Enligt henne ändrar bedragarna hela tiden metoder och det är svårt för polisen att sätta fast dem.
– Bedrägerierna går till på olika sätt. I vissa fall stjäl man helt enkelt posten ur brevlådan eller så gör
bedragarna en adressändring i den drabbades namn och beställer bekräftelsen till den nya adressen och i andra
fall kommer man över identitetshandlingar.
Att kapa någons identitet är inget brott i Sverige. Det är när man använder identiteten på ett bedrägligt sätt
som att öppna konton i andras namn eller ta lån som brottet begås.
FAKTA

Så skyddar du dig från identitetsstölder
Skaffa ett ordentligt lås på brevlådan
Var försiktig med vad du slänger för information om dig själv. Lägg inte personuppgifter eller uppgifter om dina bankkonton i
pappersinsamlingen.
Håll koll på dina id-handlingar. Tänk att det är en värdehandling, precis som ett kreditkort.
Lämna aldrig ut koder, personnummer eller kontouppgifter över telefon eller på mejl.
Var försiktig med vad du sprider för information om dig själv på social medier. Bedragarna letar upp allt de kan använda för att stjäla din
identitet.
Skaffa dig ett ID-skydd. Kreditupplysningsföretaget UC erbjuder en prenumerationstjänst där du får ett sms eller mejl om någon uppgift i
din kreditupplysning ändras. Då kan du agera snabbare om du råkar ut för id-stöld.

Så agerar du om du drabbas
Kontakta UC direkt och spärra din kreditupplysning, då kan bedragarna inte ansöka om lån i ditt namn. Du kan själv välja hur länge
spärren ska finnas kvar.
Kontakta de företag och banker där du misstänker att bedragarna ansökt om lån eller köpt varor i ditt namn.
Polisanmäl händelsen.

Telefonnummer att alltid ha tillgång till:
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