
Vi vil gerne hjælpe dig med 
at undgå svindel og bedrag.

Vi arbejder hårdt på at hjælpe dig med at undgå bedrageri, men der er altid en risiko ved betalinger 

på nettet. Vi anbefaler derfor, at alle forhandlere arbejder proaktivt for at håndtere disse risici.



Hvis noget ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det det sikkert også. 

Selvom ingen af advarselstegnene nedenfor nødvendigvis betyder, at en bestilling er 

bedragerisk, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

• Leveringsadressen er i et højrisikoland. 
Det er de steder, der er kendt for bedrageri. Søg på nettet for at finde en 
liste over højrisikolande.

• Bestillingen er større end normalt. 
Vær forsigtig, hvis du modtager en bestilling fra en ny kunde, hvor 
bestillingen er større end dine gennemsnitlige bestillinger, og hvis det er 
en meget efterspurgt vare (f.eks. elektronik).

• Kunden vil ændre leveringsadressen, efter at der er betalt. 
Kontroller, at adresseændringen giver mening. Svindlere angiver i første 
omgang gyldige adresser, så systemer for risikostyring ikke registrerer 
dem. Derefter kontakter de dig for at ændre adressen.

• Der er et unormalt højt antal bestillinger til udlandet inden for kort tid. 
Eksempel: Du modtager 50 bestillinger fra udenlandske kunder inden for 
et par dage, hvor du normalt kun modtager 2 bestillinger til udlandet om 
måneden.

• Der er et unormalt antal bestillinger på et usædvanligt tidspunkt på 
dagen. 
Eksempel: Du modtager 10 bestillinger fra udenlandske kunder og alle 
omkring kl. 3 om natten samme nat.

• Du modtager flere bestillinger fra forskellige kunder med samme 
leveringsadresse. 
Bedragere bestiller ofte med flere forskellige stjålne betalingskort, men de 
får varerne sendt til den samme adresse.
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• Du modtager flere bestillinger fra den samme PayPal-
konto på nogenlunde samme tidspunkt. 
Små bestillinger undersøges ofte ikke så grundigt som større 
bestillinger og bestillinger af dyre varer. Bedragerne kan 
derfor lave flere mindre bestillinger for at undgå at blive 
opdaget.

• En kunde betaler for meget. 
Dette er en almindelig form for bedrageri: En bedrager 
betaler for meget for en bestilling og beder derefter om, 
at de ekstra penge overføres til en bankkonto eller et 
fragtfirma. Lad dig ikke narre. Hvis nogen betaler dig for 
meget, skal du tilbagebetale de ekstra penge via PayPal 
til kundens PayPal-konto og ikke en bankkonto eller et 
fragtfirma, som kunden angiver.

• En kunde bestiller mange af den samme vare. 
Eksempel: En kunde bestiller 50 par af den samme sko i 
forskellige størrelser. Hvorfor skulle en kunde have brug for 
50 par af den samme sko? Overvej, om den mængde, der er 
bestilt, giver mening.

• En kunde anmoder om ekspreslevering. 
En afsluttet handel er sværere at opdage senere eller rette. 
Det er grunden til, at bedragere nogle gange beder om at få 
leveret varen hurtigt, uanset omkostningerne.

• En kunde bruger en mistænkelig e-mailadresse. 
Vær opmærksom på e-mailadresser, som virker usædvanlige, 
f.eks. “knh$$yro123456@gmail.com”, eller e-mails, der ikke 
kan leveres. Rigtige kunder er mere tilbøjelige til at bruge 
e-mailadresser, der indeholder deres navn.

• En bestilling har en mistænkelig leveringsadresse. 
Før du sender en dyr vare, skal du sørge for, at du ved, hvor 
den bliver sendt hen. Bedragere får muligvis sendt varerne 
til speditører, fragtfirmaer, postbokse eller ubeboede 
ejendomme for at forblive anonyme.

Vær opmærksom på følgende 
potentielle advarselstegn.



Hvor meget tid, du bruger på at undgå bedrageri, afhænger af, hvad du sælger, 

hvem dine kunder er, og den risiko, du er villig til at tage. Hvis du sælger dyre, 

efterspurgte varer, er det endnu vigtigere, at du bruger tid på at undgå og opdage 

bedrageri.

Kontroller kundens leveringsadresse                                       

Svindlere får ofte sendt varerne til adresser, der ikke kan spores tilbage til dem. 

Vær opmærksom på advarselstegn som f.eks. forsendelse til en speditør, et 

fragtfirma, en postboks, et hotel eller en ubeboet ejendom. Gå på nettet, og søg 

efter leveringsadressen. 

Her er nogle ting, du bør være opmærksom på:

• Speditører 
Speditører videresender varer som tredjepart til en anden 
forsendelsesadresse (typisk i udlandet) mod et gebyr. Du kan se, hvor 
din pakke bliver sendt hen, ved blot at indtaste leveringsadressen i en 
søgemaskine. Hvis søgeresultaterne viser navnet på en speditør, bør du være 
på vagt.

• Fragtfirmaer eller postbokse 
Bedragere kan godt lide den anonymitet, som de får ved at bruge et 
fragtfirma eller en postboks. Der kan dog også være mange helt legitime 
grunde til at bruge et fragtfirma eller en postboks. Du skal bare være mere 
forsigtig, da det kan være mere risikabelt at sende varer til en postboks eller 
et fragtfirma end at sende direkte til en privatadresse.

• Mellemmand 
Bedragere betaler sommetider andre for at modtage bestillinger på deres 
adresse. Mellemmanden modtager pakken og sender den derefter videre til 
bedragerens adresse. Vær opmærksom, hvis flere bestillinger fra forskellige 
kunder angiver den samme leveringsadresse.

• Ubeboede ejendomme 
Du kan finde ud af, om der er tale om en ubeboet ejendom, ved at indtaste 
leveringsadressen i en søgemaskine. Hvis ejendommen er til leje eller til salg, 
kan den være ubeboet.

Kontroller kundens bestillingsoplysninger, 
før du sender bestillingen.

Kontroller telefonnummeret
Brug en telefonbog eller 
tredjepartsdataleverandør til at kontrollere 
kundens navn og adresse. Du kan også ringe 
til kundens telefonnummer. Stol ikke på 
en nummerviser, da kunderne kan bruge 
spoofing-tjenester til at skjule deres rigtige 
telefonnummer. Du kan finde telefonbøger til 
at slå nummeret op på internettet.

Vent med at sende 
højrisikobestillinger
Kontoejerne bemærker ofte falske betalinger 
og anmelder problemet ret hurtigt. Hvis det 
er muligt, bør du udsætte forsendelsen i 24-
48 timer til de kunder, der har usædvanligt 
mange bestillinger eller køber varer, der er dyre 
og efterspurgte – især hvis det drejer sig om 
udenlandske bestillinger. Send ikke bestillinger 
til levering næste dag, medmindre du er sikker 
på, at bestillingen er legitim, eller du føler dig 
tryg ved at tage chancen.

Kontakt kunden for at bekræfte 
bestillingsoplysningerne
Hvis en bestilling virker mistænkelig, bør du 
kontakte kunden via telefon eller e-mail. Stil 
kunden nogle få spørgsmål for at se, om alt 
virker til at være i orden. Hvis du ikke kan ringe 
op til telefonnummeret, eller hvis e-mailen 
kommer retur, bør du være forsigtig.



Værd at huske på.

Du er ansvarlig for de tab på grund af bedrageri, der ikke 
er dækket af vores sælgerbeskyttelse. Bedragere udnytter 

gerne de virksomheder, der ikke er opmærksomme på 
risikoen for bedrageri. Ingen kender din virksomhed lige 
så godt som dig. Du kender dine største kunder og deres 

købsmønstre. Ingen betalingsleverandør kender til alt 
dette så godt som dig, så det er vigtigt, at du gør, hvad du 

kan for at håndtere risiciene.
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