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nyheter
Får jag lov, pojkar?

Lurar bankkunder
med falska mejl
Bedragare kapar Swedbank-kort.
En ny våg av be
drägerimejl har de
senaste veckorna
drabbat Swedbank.
Kunderna ombeds
lämna ut koder och
kortnummer.

Veckans sommarnöjen
på Attendo
På våra vårdboenden ordnar vi kul och spännande
aktiviteter mest varje dag. I sommar vill vi gärna
att du kommer och ser hur vi har det. Varje vecka
bjuder vi därför på olika nöjesevenemang hos oss.
Alla är varmt välkomna, gamla som unga. Ingen
entréavgift. Håll utkik efter vår annons i varje
nummer av denna tidning.
Vill du veta mer om våra sommarnöjen, vårdboenden eller vår hemtjänst är du välkommen att
ringa 020-55 44 30 eller besöka www.attendo.se.

Torsdag 30/6
Dans i Folkets Park
på Attendo Akalla kl 13.30-15.30.
En musikalisk eftermiddag med folkets park-stämning. Det
blir sång och dans under ledning av Pino. Vi bjuder på korv och
kaffe. Lotterier kommer också att finnas. Om vädret tillåter är vi
utomhus. Vid regn är vi inne. Attendo Akalla vård- och omsorgsboende ligger på Sibeliusgången 20 A (innergården). Tunnelbana
avstigning Akalla, uppgång Akalla företagsby.

”Vi märkte ogiltiga inloggningsförsök till ditt
konto online en okänd IPadress. På grund av detta
har vi tillfälligt ditt konto.”
Mejlet, skrivet på dålig svenska, ser ut att komma från Swedbank och har
skickats ut i tusental de senaste veckorna. Många har
fått samma brev 5-6 gånger
om dagen. Texten varnar
för att någon har försökt
kapa kontokortet.
Bankkunden uppmanas att
gå in på en hemsida och
uppdatera sin kontoinformation för att återaktivera
sin internetbank. Liknande
mejl, som ser ut att komma

w Undvik bluff
w Inga banker tar kontakt
med sina kunder via epost eller telefon och ber
om personliga uppgifter
som kortnummer, koder
eller lösenord.
w Öppna aldrig bifogade
filer i mejl eller lämna ut
personliga koder via mejl,
på webbplats eller telefon, även om personen
ifråga påstår sig ringa
från banken eller polisen.
w Kontakta banken om
phishingmejl dyker upp.
KÄLLA: KÄLLA: SWEDBANK

från Blocket och Visa, förekommer också.
– Sådant här kommer i vågor och de senaste veckorna
har vi fått många samtal
från utsatta kunder, säger
Anna Sundblad, presschef
på Swedbank.
Typen av bedrägeriförsök
kallas phishing. Bedragarna
bemödar sig om att få mejlen

Breven är dock taffligt formulerade och Anna Sundblad säger att bankkunderna har blivit svårare att lura.
– De flesta vet att man inte
ska lämna ut sådan information på nätet. Vad vi vet
har ingen blivit av med några
pengar i den senaste vågen.
Det har också förekommit
att personer har ringt upp
och utgett sig för att komma
från banken.
– Men ingen bank arbetar
på det här viset. Tänk så här:
varför skulle vi be dig lämna
ut information vi redan har?
l Åsa Sturestig
asa.sturestig@mitti.se
tel 550 554 05
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Söndag 3/7
Italiensk eftermiddag
på Attendo Rio kl 13.00-16.00.
Vi dukar upp italiensk buffé och njuter av sång och musik med
italienaren Pino. Om vädret är bra är vi i trädgården. Vid regn
flyttar vi in i vår lokal på plan 3. Attendo Rio vård- och omsorgsboende ligger på Sandhamnsgatan 4 på Gärdet. Tunnelbana från
Slussen: Röd linje mot Ropsten, kliv av vid Gärdet.

Välkommen!
Omsorg på ditt sätt

att se ut att komma från en
autentisk källa. Sedan skickas massmejl ut till adresser
som har samlats in på nätet.
Länken i mejlet leder till
en sida som ser trovärdig ut.
Kontoinnehavaren ombeds
fylla i allt från födelsedatum
och kreditkortstyp till CVVkod och lösenord.

Postgången 45
Solna Centrum

ståen

