Avtal

veckopeng/månadspeng

Idag har avtal slutits mellan mig
..............................................................................................
(Barnets namn)

och
..............................................................................................
(Förälder/vårdnadshavare)

avseende
Veckopeng

månadspeng

Beloppet ska uppgå till ........................... och ska utbetalas ................................
(Veckodag eller datum)

Utöver ovanstående gäller följande villkor:
Jag ska inte be om mer pengar om pengarna tar slut
Jag ska spara minst ....................... kronor varje

vecka

månad

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Avtalet gäller till och med den .............................
(datum)

...........................................

...........................................

(barnets underskrift)

(förälder/vårdnadshavare)

...................................
(dagens datum)

Barn och ungdomar luras tvätta
pengar via Swish
De flesta bedrägerier riktar sig mot vuxna, men en ny typ av
brott siktar in sig på barn och ungdomar som använder
banktjänster via mobilen.
Det som händer är att en okänd person tar
kontakt med minderåriga. Personen är artig
och trevlig och presenterar sig ordentligt.
– Kan du hjälpa mig? Har du Swish?
Ungdomarna luras att ta emot pengar till sina
bankkonton via Swish och sedan ta ut kontanter
i en uttagsautomat. Som tack för hjälpen får de
behålla en del av pengarna.
På det här sättet ”tvättar” kriminella stora
summor pengar som de kommit över via olika
typer av olaglig verksamhet.
Om banken upptäcker den här typen av
transaktioner, spärras kontot och vi kontaktar
målsman med en så kallad transaktionsförfrågan. Den måste besvaras skriftligt av
målsman. Alla banker följer samma lagstiftning
och det handlar om att samhället försöker
skydda sig från kriminella.

Prata med ditt barn
Som förälder behöver du prata med ditt
barn om risker kring pengar, bankkoder
och Swish. Det är ingen poäng att
skrämmas, men det är viktigt att vara
tydlig och kunna ge exempel.
Barn och unga är ofta snälla och godtrogna. De har svårt att se igenom en
bedragare som ber om hjälp med att ta
ut pengar för att det egna kortet är trasigt
eller för att de glömt kortet hemma. Ofta
erbjuder de barnet pengar som tack för
hjälpen, en 1 000-lapp är inte ovanligt.
Det lockar naturligtvis. Men prata med
ditt barn och förklara varför man inte ska
ställa upp på det här.

