
En person du har mødt online, 
bekender stærke følelser for dig 
og beder om at chatte privat

Deres beskeder er ofte dårligt 
formuleret og vage

• Tal med venner og familie om din dating-oplevelser
• Overvej (sig nej til hurtige overførsler ifm. Køb af flybilletter, læge etc.)
•  Vær påpasselig med deling af personlige oplysninger på sociale netværk og dating-hjemmesider.
• Overvej altid risiciene. Svindlere er også til stede på de mest anerkendte hjemmesider.
• Tag dig tid og stil spørgsmål.
• Undersøg personens billede og profil for at se, om materialet er blevet brugt andetsteds.
•  Vær opmærksom på stave- og grammatikfejl, uoverensstemmelser i deres historier og  

undskyldninger som at deres kamera ikke virker.
• Del ikke nogle kompromitterende informationer, der kan anvendes til at afpresse dig.
• Hvis du indvilliger i at mødes personligt, skal du fortælle familie og venner, hvor du tager hen.
•  Vær opmærksom på pengeanmodninger. Send aldrig penge, kortoplysninger, kontooplysninger 

eller kopier af personlige dokumenter.
• Undgå at sende dem forudbetalinger.

Faresignaler:

Gode råd:

Hvis du har mistanke om, at du er blevet udsat for kærlighedssvindel skal du ikke føle dig 
flov! Stop omgående al kontakt med svindleren og anmelde sagen til politiet. Dernæst skal 
du kontakte Danske Bank’s svindelenhed på telefon 45 12 92 00, hvis du har lavet en 
overførsel til svindleren. Telefonen er åben fra 10-16 alle ugens dage.

Deres online-profil stemmer ikke 
overens med, hvad de fortæller dig

Når de først har opnået din tillid, vil de 
bede dig om penge, gaver eller oplys-
ninger om din bankkonto/betalingskort

De kan bede dig om at sende intime 
billeder eller videoer af dig selv

Hvis du ikke sender pengene, kan de 
forsøge at afpresse dig. Hvis du sender 
penge, vil de bede om flere.

Kærlighedssvindel
Svindlere udvælger ofre på online dating-hjemmesider, men kan 
også anvende sociale medier eller e-mail til tage kontakt.


