
LÆS 
MERE

Xtra indkomst

Bliv rig!

MATCH!

Peter har sendt dig 
en besked!

Du læser en krypto-investerings 
annonce på sociale medier.

Du klikker på den og oplyser dine 
kontaktoplysninger. Svindlerne 
kontakter dig telefonisk og overbeviser 
dig om at investere. 

Beskyt dig selv mod svindel 
med kryptovaluta!

1 Vær forsigtig og undersøg alting grundigt, 
før du deltager i en krypto investering.

2 Vær forsigtig, når du sender cryptovaluta. Når 
først transaktionen er gennemført, vil du ikke 
kunne tilbagekalde den.

3 Hvis du modtager en investeringsmulighed fra en ven, skal 
du bekræfte, at beskeden virkelig kom fra vedkommende.

4

Før du investerer, skal du nøje undersøge hvem der står bag 
tilbuddet og analysere projektet og analysere projektet.

5

Sæt dig grundigt ind i betingelserne for dit 
køb og ejerskabet af kryptovaluta.

6

Vær skeptisk over for personer, du møder på dating-apps eller sociale 
medier, som forsøger at overbevise dig om at investere i kryptovaluta.

7

Pas på uopfordrede henvendelser, der opmuntrer dig til 
at åbne og finansiere nye kryptokonti. De vil forsøge at 
lede dig til wallets kontrolleret af kriminelle.

8 Vær diskret. Hvis du køber kryptovaluta, skal du ikke skrive om det på 
sociale medier, da det kan tiltrække de kriminelles opmærksomhed.

9

Advarselstegn
Investeringsmuligheder med 
afkastforventninger der er for gode til at 
være sande.

Beskrivelsen af, at det haster, får dig til at 
tro, at dette er en mulighed, du ikke vil gå 
glip af.

Falske annoncer på internettet eller sociale medier.

Uopfordrede tilbud om investeringsmuligheder som modtages via 
e-mail, sociale medier eller telefon. Tilbuddene kan komme fra: 
 svindlere, der udgiver sig for at være en af dine venner;
         en person, du kun har mødt via dating-apps eller sociale medier
         et falsk krypto investeringsselskab.

Anmodninger om at overføre dine legitime kryptoinvesteringer til 
en alternativ krypto adresse, der kontrolleres af kriminelle.

Investeringssvindel med 
kryptovaluta – hvordan udføres 
svindlen?

En svindler kontakter dig, efter at have 
overtaget en af dine venners profiler 
på de sociale medier.
Det kan starte som kærlighedssvindel, 
der så hurtigt udvikler sig til 
investeringssvindel der kan ende med 
alvorlige økonomiske tab for dig.

DEN ROMANTISKE BEDRAGER 

FORRETNINGMULIGHEDEN

PHISHING REKLAMER

En svindler kontakter dig, efter at have 
kompromitteret dine venners konti på sociale 

medier.
Fordi du er overbevist om, at du 

kommunikerer med en betroet bekendt, kan 
du være mere åben for at foretage den 

tilbudte investering. 

UDGIVER SIG FOR EN VEN 

En svindler ringer og viser dig et falsk krypto 
investeringswebsted.
De overbeviser dig om , at det er en god 
investering ved at vise falske grafer med 
synligt høje afkast.
I de fleste tilfælde vil du først indse, at 
pengene aldrig kan tilbagekaldes, efter en 
lang periode, hvor du er lokket til at øge din 
samlede investering.

Hvis du bliver et offer for svindel, skal du anmelde det til politiet.


