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Resumé 

 

Finans Danmark skal gøre opmærksom på en NemID-misbrugskampagne, der til-

syneladende er målrettet ældre bankkunder i lokale banker. Svindlere ringer til 

primært ældre bankkunder i et lokalsamfund, hvor et institut har betydelige mar-

kedsandele. Den kriminelle udgiver sig for at være ansat i det lokale institut med 

henblik på at lokke kunderne til at oplyse deres NemID-oplysninger. 

 

 

Frøs Sparekasses Rødding afdeling og Jutlander Banks Års afdeling har inden for 

de seneste 14 dage været udsat for, at kriminelle kontakter bankernes primært 

ældre kunder for at gennemføre netbanktransaktioner på kundernes vegne. 

Bankernes hotline har i perioden oplevet op til 40 henvendelser på en dag, hvor 

borgere ringer for at informere om misbrugsforsøgene.  

 

I begge tilfælde ser det ud til, at de kriminelle identificerer ældre borgere ud fra 

navne, som er hyppige for den ældre generation, og derefter henvender sig te-

lefonisk enten om aftenen eller om natten, under foregivelse af fx at være en an-

sat i det pågældende lokale pengeinstitut, eksempelvis it-ekspert eller rådgiver.  

 

Den kriminelle er veltalende og insisterende og spørger fx til, om kunden er ved 

at lave større pengeoverførsler til udlandet. Hvis kunden svarer benægtende, ”til-

byder” den kriminelle at stoppe transaktionen. Og den kriminelle beder i den for-

bindelse kunden om brugernavn og password/engangskode til NemID.  

En anden metode er, at den kriminelle spørger, hvorvidt kunden har penge til 

gode, hvorefter den kriminelle igen ”tilbyder hjælp”. Der er også eksempler på 

at, at den kriminelle tilbyder at sende en person hjem til kunden for ”at hjælpe”.  

 

Ledelsen i begge banker anbefaler, at bankernes kunder løbende skal gøres ty-

deligt opmærksom på, at et NemID er strengt personligt og må ikke oplyses til 

andre – ikke engang til din bankrådgiver! 
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Konkrete tiltag, som er gennemført i de to institutter, er: 

 

• Institutterne har i deres kundekommunikation haft fokus på at frem-

hæve, at NemID er strengt personligt og må ikke oplyses til andre – ikke 

engang til din bankrådgiver. 

 

• Informationsindsats om hændelsen i Lokalavis, via bankens Facebook 

samt på forsiden af bankens net- og mobilbank med en opfordring til at 

dele opslagene med familie, naboer, venner og bekendte. 

 

• Breve med informationsmateriale til +65 kunder med indestående over 

fx 50.000 DKK. Mail i e-boks til kunder i segmentet 15 – 65 år med indestå-

ende.  

 

• Ekstra sikkerhed for privatkunder i form af, at kunder modtager en SMS-

bekræftelse, hvis overførslen er over et givet niveau. 

 

De to institutter har oplevet, at aktiviteten fra de kriminelle aftager og helt forsvin-

der efter, at banken har etableret skærpende foranstaltninger. 

 

Se omtalen af hændelsen i Frøs Sparekasse her: 

https://www.jv.dk/vejen/Pas-paa-hvis-telefonen-ringer-Svindlere-forsoeger-at-lokke-NemID-

fra-bankkunder/artikel/2698227. 

 

Det kan oplyses, at Finans Danmark er i dialog med bl.a. Ældresagen, LCIK 

(Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet) og Microsoft for 

at undersøge muligheden for at gennemføre en fælles informationskampagne 

målrettet ældre borgere. Formålet er at give handlingsanvisninger, skabe tillid og 

skærpe borgernes digitale færdigheder gennem få og enkle tommelfingerregler. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Finans Danmark 
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