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Gode råd når du handler ind
•   Opbevar din pung i en taske med en lukket lynlås, 

eller sørg for at have pungen tæt på kroppen – for 
eksempel i et pengebælte.

•   Overvej, om du skal have din taske med. Måske kan 
du nøjes med at have din pung tæt på kroppen. 

•   Efterlad ikke din taske i indkøbsvognen eller 
på rollatoren, mens du handler.

•   Undgå at have for mange kontanter på dig.

•   Opbevar ikke dit dankort og pin-kode samme sted.

•   Det er en god idé at handle mellem kl. 9-11 og kl. 
13-15, hvis du ønsker hjælp af personalet i butikken, 
da der oftest er færrest kunder i de tidsrum.

Gode råd når du skal betale
•   Vær opmærksom, når du betaler med dankort eller 

hæver penge. Hvis nogen står for tæt på dig, må du 
gerne bede dem om at gå længere væk.

•   Hold hånden for, hvis du skal indtaste din pin-kode.

•   Hvis du er utryg, når du skal betale i butikken, kan du 
bede en medarbejder om hjælp. 

Hvis uheldet er ude
•  Skal du kontakte politiet hurtigst muligt på 114.

•   Skal du ringe til din bank og få spærret dit dankort, 
hvis det er væk.

Undgå 
tricktyven...
når du handler ind



Du kan trygt handle ind
Det er ikke farligt at handle ind, men skulle du alligevel 
være så uheldig, at en tricktyv prøver at snyde dig, er 
det godt at være forberedt. 

Betal uden at taste din pin-kode
Når du betaler med dit dankort, skal du så vidt 
muligt undgå at taste din pin-kode. Det gør du 
ved at betale kontaktløst. Det kræver, at dit 
dankort har fi re bølger på forsiden. 

Når du betaler kontaktløst, skal du enten holde dit 
dankort hen over den øverste del af dankortautomaten 
– eller på siden af den. Hvis du er i tvivl, kan du få 
hjælp af medarbejderen ved kassen. 

Du kan betale kontaktløst, når du skal betale beløb 
under 350 kr. En gang i mellem bliver du bedt om at 
indtaste din kode. Det er nemt og sikkert.
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Brug kontaktløs betaling
– IKKE taste kode! 

Tasken ove
– IKKE i 

Hold øje med din taske
Du skal sørge for at have din taske på dig hele tiden, når 
du handler ind.

Hvis du ikke bruger en taske, skal du sørge for at have 
pungen tæt på kroppen – gerne i en inderlomme eller i 
en lomme, du kan lukke. 

Vær opmærksom, hvis nogen 
•  spørger om vej

•  taber penge på jorden

•  skaber anden forvirring omkring dig

De kan være ved at stjæle dit dankort, dine penge eller 
din mobiltelefon. 

r skulderen 
vognen! 

Hav få ting i pungen
– IKKE mange kontanter!


