
Identitetssvindel
Gode råd til, hvordan man undgår at blive  snydt 
af en køber med falsk identitet.



Den falske identitet  bruges til at 
”købe” varer på kredit.  Svindleren 
tager en kreditværdig  virksomheds 
identitet og  afgiver ordrer i virksom-
hedens navn.

Svindleren sørger for, at varerne 
leveres til en anden adresse end 
den rigtige virksomheds, eller 
 tilbyder at  afhente varerne selv. 
Når leverandøren senere rykker for 
betaling, er svindleren væk, og det 
viser sig, at den rigtige virksom-
hed (som man tror, man handler 
med) ikke kender noget som helst 
til sagen. Den rigtige virksomhed 
er derfor ikke  betalingsforpligtet, 
og  leverandøren står tilbage med 
et tab. Det skal bemærkes, at en 
kreditforsikring på den rigtige 
virksomhed ikke dækker tabet, da 

der ikke er noget gyldigt krav mod 
denne virksomhed.

De varer, som oftest er  genstand 
for denne type svindel, er let 
 omsættelige standardvarer som fisk, 
mejeriprodukter, kød,  it-relaterede 
produkter og  byggevarematerialer, 
hvor det er almindeligt, at køber og 
sælger har et begrænset kendskab 
til  hinanden.  

Atradius har de seneste år set 
en støt  stigning i denne form for 
 svindel i England,  Tyskland, Italien 
og Polen. Svindlerne forfiner 
løbende  metoderne til at fremstå 
 troværdige ved blandt andet at 
 opbygge falske hjemmesider og 
e-mailadresser, som ligger tæt op ad 
den rigtige virksomheds.

“Identitetssvindel er tilfælde hvor en 
 svindler anvender etablerede og  kredit-
værdige  virksomheders identitet”.

Stigende omfang af svindel med falsk 
identitet



Hvordan styrer man uden om 
identitetssvindel?
 
For at svindlen skal lykkes, kræves 
i praksis to ting. Leverandøren skal 
holdes fra kontakt med den rigtige 
virksomhed, frem til levering har 
fundet sted, og varerne skal i sagens 
natur ikke leveres til den rigtige 
virksomheds adresse.

virksomhedens egen hjemmeside. 
Ved  søgning efter virksomhedens 
 hjemmeside skal man ikke blot 
bruge det link, som er angivet i en 
e-mail fra køber. Det kan nemlig 
blot være en hjemmeside opbygget 
til formålet. Ring til virksomheden 
på det officielle telefonnummer og 
få bekræftet, at de kender til den 
indkøber, som har kontaktet jer.

Vær kritisk over for sidste øjebliks 
ændringer i leveringsadressen, 
undgå at  ændre  leveringsstedet, når 
varerne er  under forsendelse, oplys 
 transportører om kun at levere til 
det angivne leveringssted og om 
at rapportere forsøg på at ændre 
 leveringsstedet, før varerne læsses 
af. Brug eventuelt Google Street 
View til at undersøge rigtigheden 
af leveringsadressen, hvis ikke 
 adressen er virksomhedens offi-
cielle. Nogle gange vil meget skumle 
baggårde dukke op.

Ring til virksomheden på det officielle 
 telefonnummer og få bekræftet, at de  kender 
til den indkøber, som har kontaktet jer.

Øvrige tegn, som bør give 
 anledning til forsigtighed 

 � Køberen har en professionelt 
udseende hjemmeside, men 
med meget lidt funktionalitet 

 � Køberen virker ikke  interesseret 
i pris/ingen eller meget lidt 
forhandling 

 � Normalt kort periode  mellem 
første kontakt, ordre og 
 leveringsanmodning 

 � Køberen anmoder om at 
 afhente varerne selv, og det 
sker ofte i biler uden skiltning 

 � Køberen er alt for villig til at 
udlevere oplysninger, der 
anmodes om, som f.eks. 
 handelsreferencer,  kontonumre 
m.v. 

En dansk leverandør af fødevarer bliver kontaktet af Fru. 
 Alessia fra en italiensk mejerivirksomhed, som gerne vil have 
tilsendt en prisliste. 
 
Sælgeren sender en liste, men Alessia svarer i første om-
gang, at priserne er for høje. Et halvt år senere vender hun 
tilbage. Sælgeren svarer, at deres agent er i nærheden og 
gerne vil besøge virksomheden. Alessia oplyser, at hun er på 
 forretningsrejse de næste dage, men gerne vil have besøg på 
et senere tidspunkt. 
 
Agenten kører dog forbi virksomheden og konstaterer, 
at der er fabrikslokaler, trucks m.v. Sælger søger herefter 

 kreditforsikring på virksomheden, og da den er bevilget, 
bliver der ind gået aftale om levering af varer for 300.000 
kr., som Alessia beredvilligt tilbyder at afhente hos sælgeren. 
Herefter sender sælgeren en faktura til virksomheden, som 
kort efter vender tilbage og oplyser, at man hverken kender 
noget til de leverede varer eller Alessia.
 
Det skal bemærkes, at Alessia anvendte en Hotmail-adresse, 
men det er ikke så udsædvanligt for mindre  virksomheder 
i Italien. Den rigtige virksomhed havde ikke nogen 
 hjemmeside. 

Eksempler på svindel med falsk identitet som har ramt 
danske leverandører  
 

Den vellykkede

“... indgået aftale om levering af varer for 300.000 
kr., som Alessia beredvilligt tilbød at afhente hos 

sælgeren.”

Hvis man handler med varer i den 
udsatte kategori, bør man derfor 
kontrollere henvendelser fra nye 
købere for at sikre sig, at det nu 
også er den rigtige virksomhed, man 
er i kontakt med; særligt hvis der 
i forløbet lægges op til, at lever-
ing ikke skal ske til virksomhedens 
registrerede adresse.

Undersøg om telefonnummer og 
den e-mailadresse, køberen bruger, 
svarer til, hvad man kan finde på 



En dansk leverandør af fødevarer 
bliver kontaktet pr. e-mail af 
en Mr. Lucas Cotterill,  Manager 
i en  veletableret engelsk 
 fødevarevirksomhed. 

Mailen indeholder et link til 
 virksomhedens hjemmeside, men 
der anføres kun et mobilnr. og en 
adresse, som ikke har tilknytning 
til den rigtige virksomhed. Den 
danske leverandør bliver derfor 
 mistænksom og kontakter Atradius.
 
Vi kan herefter oplyse den danske 
 leverandør, at virksomheden en 
måned tidligere har sendt en mail 
til os med en advarsel om, at de er 
udsat for identitetssvindel. 

Når vi får sådanne advarsler på i 
øvrigt kreditværdige virksomheder, 
 orienterer vi vores kunder, som 
handler - med eller tror de  handler 
med - den rigtige virksomhed om, 
at vi har  konstateret tilfælde af 
 identitetssvindel. Vi tilføjer  følgende 
tekst på de kreditmaksima, vi 
 udsteder: 
”Vi er blevet opmærksomme på 
svindelforsøg af  personer, der 
udgiver sig som repræsentanter 
for køber. I bør derfor være ekstra 
omhyggelige med at sikre jer, at I 
handler med køber selv.”

Den mislykkede

En leverandør af it-produkter modtager en lovende 
 henvendelse via e-mail fra en hollandsk virksomhed, der er 
 datterselskab til en stor fransk transportkoncern. 

Køber oplyser, at de står for it-driften i koncernen, og 
at der skal ske udskiftninger af centrale dele. De beder 
 derfor om et tilbud, som de efter nogle forhandlinger 
 accepterer.  Leverandøren udsteder en faktura, som ifølge 
 instruktionerne fra køber skal sendes pr. e-mail, og sender 
derefter udstyret med fragtfirma til virksomhedens officielle 
adresse i Holland. 

Da fakturaen er forfalden, går sælger i gang med at 
rykke, men kan ikke komme igennem til den  hollandske 
 virksomhed. Sælger tager derefter fat i det  franske 
 moderselskab, som oplyser, at de intet kender til  sagen, 
og afviser, at de eller deres hollandske selskab er 
 betalingsforpligtede.

Nærmere undersøgelser viser herefter, at det hollandske 
 datterselskab har en meget beskeden størrelse, og derfor har 

haft adresse i et kontorhotel. Identitetsvindlerne har også 
lejet sig ind i kontorhotellet - dog på en anden etage og med 
et  ”IT department” tilføjet navnet. 

I kontorhotellets reception har man formentlig af 
 identitetssvindlerne fået besked om, at der bare skulle ringes 
til dem, når der kom varer til virksomheden. 

Sagen illustrerer, at der sker produktudvikling i 
” identitetsvindelbranchen”. Her var der fundet en elegant 
 løsning på levering af varerne til den registrerede adresse. En 
sammenligning af e-mailadresse fra køber med de e-mail-
adresser, der   fandtes på den rigtige købers hjemmeside, ville 
have vist  uoverensstemmelser. I øvrigt skulle der angiveligt 
være  arresteret to personer i forbindelse med sagen. Det er 
næppe kun gået ud over en enkelt virksomhed, og svindlerne 
må være blevet taget på fersk gerning på et tidspunkt, hvor 
nogen har fattet mistanke til dem.

Den kreative  

Virksomheden har en måned 
tidligere sendt en mail til os med en 

advarsel 

Sagen illustrerer, at der sker produktudvikling i 
identitetssvindelbranchen. 
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Ansvarsfraskrivelse
Denne rapport er kun til  orientering og er ikke tænkt som en  anbefaling til bestemte  transaktioner,  investeringer eller strategier på  nogen måde til enhver 
læser.  Læserne skal træffe deres egne selvstændige beslutninger,  kommercielt eller på anden måde, hvad angår oplysningerne. Mens vi har gjort alle forsøg 
på at sikre, at oplysningerne i denne  rapport er indhentet fra pålidelige kilder, er  Atradius ikke ansvarlig for  eventuelle fejl eller udeladelser eller for de opnåede 
resultater fra brugen af disse oplysninger. Alle  oplysninger i denne  rapport leveres “som er”, uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed,  aktualitet 
eller af resultaterne af dets brug, og uden garanti af nogen art,  udtrykkelige eller stiltiende.  Under ingen  omstændigheder vil Atradius, dets forbundne 
 partnerskaber eller selskaber, eller de partnere, agenter eller  medarbejdere heraf, være ansvarlig over for dig eller nogen anden for en beslutning truffet 
eller handling i tillid til oplysningerne i denne  rapport, eller for følgeskader,  særlige eller lignende skader, selvom du er blevet underrettet om muligheden for 
sådanne skader.
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