Vi vil gjerne hjelpe deg med
å unngå svindel og bedrag.
Vi arbeider hardt med å avverge svindel, men netthandel innebærer alltid en viss risiko.
Derfor anbefaler vi at alle forhandlere tar sine forholdsregler og aktivt arbeider med risikohåndtering.

Potensielle faresignaler
Hvis noe virker for godt til å være sant, er det gjerne det. Ingen av faresignalene
nedenfor betyr at en bestilling helt sikkert er et svindelforsøk, men det er viktig å
være på utkikk etter følgende:
•

Varen skal sendes til en adresse i et høyrisikoland.
Dette er steder som er kjent for svindel. Søk på nettet for å finne en liste over
land og områder som er forbundet med høy risiko.

•

Bestillingen er større enn normalt.
Vær oppmerksom hvis du mottar en bestilling fra en ny kunde som er større
enn vanlige bestillinger, og hvis det er et produkt det er stor etterspørsel etter
(f.eks. ny elektronikk).

•

Kunden ber om å få endret leveringsadressen etter å ha betalt.
Kontroller at adresseendringen gir mening. Svindlere oppgir først gyldige
adresser slik at sikkerhetssystemer ikke oppdager dem. Deretter kontakter de
deg for å endre adressen.

•

Du får et uvanlig stort antall bestillinger fra utlandet i løpet av kort tid.
For eksempel: Du mottar 50 bestillinger fra kunder i utlandet på et par dager,
men du mottar vanligvis bare to internasjonale bestillinger per måned.

•

Du mottar et unormalt antall bestillinger på et uvanlig klokkeslett.
For eksempel: Du mottar 10 bestillinger fra kunder i utlandet omtrent kl. 03.00
samme dag.

•

Flere bestillinger fra forskjellige kunder, men med samme leveringsadresse.
Svindlere bruker ofte flere stjålne kredittkort til bestillinger, og får alle varene
sendt til samme adresse.

•

Du mottar flere bestillinger fra samme PayPal-konto i løpet av en kort
periode.
Små bestillinger med lavere verdi granskes mindre nøye enn de med høyere
verdi. Svindlere kan gjøre flere små enkeltbestillinger for å unngå å bli oppdaget.

•

En kunde betaler for mye.
Dette er en vanlig svindel: En svindler hevder å ha betalt for
mye for en bestilling, og deretter ber vedkommende om at de
resterende pengene returneres via en elektronisk overføring eller
et bestemt fraktselskap. Ikke gå i fellen. Hvis noen skulle betale
deg for mye, må du sende pengene tilbake via PayPal.

•

En bestilling består av flere forespørsler etter samme vare.
For eksempel: En kunde bestiller 50 par av samme sko i
forskjellige størrelser. Hvorfor trenger en kunde 50 par like sko?
Vurder om det gir mening å bestille et så stort antall av det
samme produktet.

•

En kunde ber om hastelevering eller levering neste dag.
Det er vanskeligere å finne eller ordne opp i bedrageri ved en
fullført handel. Derfor vil svindlere noen ganger be om å få varen
raskt, uavhengig av kostnadene.

•

En kunde bruker en mistenkelig e-postadresse.
Vær på utkikk etter uvanlige e-postadresser, for eksempel
«knh$$yro123456@gmail.com», eller e-poster som ikke leveres.
Det er mer sannsynlig at ekte kunder bruker e-postadresser som
inneholder navn.

•

En bestilling har en mistenkelig leveringsadresse.
Før du sender en bestilling med høy verdi, må du sørge for at
du vet hvor den blir sendt. Kriminelle kan få bestillinger sendt
til fraktleverandører, fraktselskaper, postbokser eller ubebodde
eiendommer for å skjule identiteten sin.

Bekreft kundens bestillingsinformasjon
før du sender varen
Hvor mye tid du bruker på forebygging av svindel, er avhengig av hva du selger,
hvem kundene er og hvor mye risiko du er villig til å ta. Hvis du selger dyre,
etterspurte produkter, er det enda viktigere å forebygge og avdekke svindel.

Bekreft kundens leveringsadresse
Svindlere får ofte bestillinger sendt til adresser som ikke kan spores tilbake til
dem. Se etter varseltegn, for eksempel frakt til en fraktleverandør, et fraktselskap,
en postboks, et hotell eller en ubebodd eiendom. Gå på nettet og søk etter
leveringsadressen.
Her er noen ting du bør se etter:
•

Fraktleverandører
Frakt via tredjeparter som sender varene videre til et annet sted (vanligvis i
utlandet) mot et gebyr. For å se hvor pakken sendes, skriver du ganske enkelt
inn leveringsadressen i en søkemotor. Hvis søkeresultatene viser navnet på et
fraktselskap, må du være forsiktig.

•

Fraktselskaper eller postbokser
Svindlere liker anonymiteten som følger med bruk av fraktselskaper og
postbokser. Det finnes imidlertid også mange legitime grunner for å bruke
et fraktselskap eller en postboks. Du må bare være mer forsiktig, fordi
frakt til postbokser og fraktselskaper kan være mer risikabelt enn frakt til
bostedsadresser.

•

•

Mellommenn
Svindlere kan noen ganger betale folk for å motta bestillinger hjemme hos seg.
Medhjelperen mottar pakken, og deretter sender vedkommende den videre
til svindlerens adresse. Pass på hvis flere bestillinger fra forskjellige kunder har
samme leveringsadresse.
Ubebodde eiendommer
For å identifisere ubebodde eiendommer, kan du søke etter leveringsadressen
på internett. Hvis eiendommen for øyeblikket er til leie eller salgs, kan den
være ubebodd.

Bekreft telefonnummeret
Bruk en telefonbok til å slå opp, eller bruk
en tredjeparts dataleverandør til å bekrefte
kundens navn og adresse. Du kan også
ringe kundens telefonnummer. Ikke stol på
oppringer-ID, ettersom kundene kan bruke
egne tjenester som skjuler de virkelige
telefonnumrene. Telefonbøker er tilgjengelig på
nettet.

Utsett frakt av bestillinger
med høy risiko
Kontoinnehavere oppdager ofte svindel, og
de rapporterer problemet ganske raskt. Hvis
det er mulig, bør du utsette forsendelsen i
24–48 timer for kunder som legger inn en
uvanlig stor bestilling eller kjøper varer som er
dyre og etterspurte – spesielt når det gjelder
bestillinger fra utlandet. Ikke send bestillinger
over natten med mindre du er sikker på at
kunden er ekte, eller hvis du er villig til å ta
risikoen.

Ta kontakt med kunden for å
bekrefte bestillingsinformasjonen
Hvis en bestilling virker mistenkelig, bør du
ringe eller skrive en e-post til kunden. Still
noen spørsmål for å sjekke at alt er som det
skal. Hvis telefonnummeret er frakoblet eller
e-posten sendes i retur, må du være forsiktig.

Husk:
Du er ansvarlig for tap som følge av svindel når du
ikke er dekket av selgerbeskyttelsen. Opportunistiske
svindlere utnytter bedrifter som ikke er klar over
svindelrisikoen. Ingen kjenner bedriften din så godt
som deg. Du kjenner de største kundene dine, og du er
kjent med kjøpemønstrene deres. Ingen leverandører av
betalingstjenester har kunnskapen du har, så det er viktig
at du tar aktivt del i risikohåndteringen.
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