VARANNAN OROAR SIG FÖR SKIMNING PÅ RESAN
Fyra av fem svenskar känner oro under utlandsresan. Drygt varannan oroar sig för
sjukdom eller att medresenärer ska bli sjuka, nästan lika många oroar sig för skimning
eller andra former av kortbedrägerier. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på
uppdrag av FOREX Bank.
Undersökningen visar att 80 procent av svenskarna känner någon form av oro under utlandsresan och det
är framförallt sjukdom och skimning som är de största orosmomenten. Hela 52 procent oroar sig för att
själva bli sjuka eller att medresenärer ska bli sjuka medan 48 procent oroar sig för att deras bank- eller
kreditkort ska bli skimmat under utlandsresan.
– Om du förlorar pengar för att ditt kort eller dina kortuppgifter kommer i orätta händer kan banken
ersätta dig förutsatt att du inte har varit grovt oaktsamt. Det går exempelvis inte att lämna kortet på
stranden inlindat i handduken. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har bra information kring vad som
gäller, säger Tom Friberg, Kommunikationschef på FOREX Bank och fortsätter:
– Generellt vill jag tipsa om att inte använda ditt vanliga bankkort eller annat kort som är kopplat till ett
konto med mycket pengar. Håll ditt kort under uppsikt, dölj knappsatsen när du slår in koden och var
uppmärksam på att inget på uttagsautomaten ser avvikande ut. Kontakta alltid din bank om du skulle
drabbas.
Andra orosmoment under utlandsresan är att bagaget ska komma bort (37 procent) eller att bli av med
värdefulla ägodelar eller pengar på grund av ficktjuvar (37 procent).
Vad av följande oroar du dig för på utlandsresan? (flervalsfråga)
Att bagaget ska komma bort

37 %

Att mitt bankkort eller kreditkort blir skimmat

48 %

Att bli av med värdefulla ägodelar/pengar pga. ficktjuvar

37 %

Att jag blir lurad att betala för mycket i affär eller på restaurang

12 %

Att jag eller mina medresenärer ska bli sjuka

52 %

Att jag ska bryta mot lokala etikettsregler

8%

Att jag blir nekad inträde/utträde pga. ogiltigt pass/visum

10 %

Inget av ovanstående

20 %

Om skimning
Skimning eller smygkopiering är en form av kontokortsbedrägeri där någon olovligen använder en speciell avläsare
för att kopiera innehållet i magnetremsan på ett kontokort. Denna information läggs sedan över på ett annat kort.
Bedragaren använder kortet för att betala med och räkningarna hamnar hos den ursprungliga ägaren.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under 2017. Totalt intervjuades 3 067 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen
är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av
andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över 110
centralt belägna platser över hela Norden och på internet www.forex.se och telefon: 0771-22 22 21.

