	
  

	
  

Pressmeddelande (First North: WINT)
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
16 oktober 2012

9 tips för att undvika kortbedrägerier
	
  
Den senaste tiden har flera exempel förekommit i massmedia på hur svenska
konsumenter blivit lurade på sina kreditkort och fått sina bankkonton tömda på olika
sätt. I takt med att variationen av betalningsmedel ökar så blir det också svårare för
den enskilde konsumenten att skilja ut oseriösa eller osäkra betalningsalternativ.
West International, som är en av Sveriges ledande utvecklare av kortterminalslösningar, har
sammanställt ett antal tips på hur man som konsument ska agera för att undvika att bli utsatt
för sådana typer av brott.
9 tips för att undvika kortbedrägerier
1. Lämna aldrig ifrån dig kortet vid en betalning.
2. Se till att alltid ha uppsikt över kortet när du betalar.
3. Undvik att läsa kortet via magnetremsan, betala endast i kortterminaler som läser
kortets chip.
4. Knappa aldrig in din pinkod i en kortterminal som ser annorlunda ut än vad du är van
vid.
5. Skrapa bort CVV-koden från kortet och lär dig den utantill, eftersom det är den koden
som används vid betalning online.
6. Begär alltid kvitto vid kortbetalning, även vid ej slutförda eller avbrutna transaktioner.
7. Var alltid extra vaksam vid kortbetalning till andra privatpersoner som du inte känner.
8. Mata aldrig in ditt kortnummer i någon annans mobiltelefon (även om det är en
applikation som ser säker ut).
9. Hantera aldrig ditt kortnummer i din egen mobiltelefon (t ex i nedladdade appar).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se
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