
 

ADVARSEL - Åben ikke e-mails du ikke er tryg ved eller ikke kender 

afsenderen på.  

View this email in your browser  

  

 

 

ADVARSEL om falske e-mails 

 

Nedenstående er seneste eksempel på falske mails der havner i vores postkasser 

(inbox) uden at hverken du eller jeg har bedt om at få det. 

 

Det bedste råd som Rødding Antenneforening kan give dig er: 

 

Altid vær mistænksom overfor mails, som kommer fra en afsender du ikke kender 

Altid vær mistænksom overfor mails der beder om penge, cpr. nr., nem ID numre 

etc. 

 

Slet disse e-mails med det samme. 

 

Se vedlagte eksempel som lige er havnet i min egen mailbox: Overskriften hedder: 

Nem ID - problemer 

 

Kære bruger, 

 

Vi vil gerne starte med at ønske dig godt nytår, og vi håber, at alle dine ønsker går i opfyldelse. 

 

Desværre starter året ikke altid godt. Uheldigvis oplevede vi DDoS angreb sidste nat, og hele systemet gik 

ned i omkring 3 timer, som du måske bemærkede. Vi arbejdede så hurtigt, som vi kunne, for at ordne 

dette, og på nuværende tidspunkt kører alle systemer uden afbrydelser. 

 

Men der var nogle konti, som blev kompromitteret, og din er en af dem. Vi beder dig derfor venligst om at 

klikke på linket forneden og indtaste dine NemID adgangsoplysninger og uploade et billede af NEM-ID 

nøglekort (alle koder skal være synlige) for at gendanne adgang til din konto. 

 

http://us5.campaign-archive1.com/?u=7eb664186ecf473215f669dd8&id=6d86ba21c3&e=%5bUNIQID%5d


 

https://nemid.nu/p1v8k9Os7VcAN1h 

 

 

Hvis du ikke gør dette, vil vi blokere din konto og du vil skulle vente 3 til 4 uger på, at vi sender dig en ny 

nøglekort. 

 

Med venlige hilsner, 

Una Frimandt, 

NemID 

 

__________________________________ 

 

Bemærk at det link der er i mailen, umiddelbart ser ud til at føre dig til nemid.nu, 

men det er slet og ret en fælde, for det virkelige link går til følgende adr. 

 

http://is.gd/jr6KkW 

 

Og de vil dig bestemt ikke noget godt. 

 

SLET DERFOR MAILEN MED DET SAMME, OG KLIK IKKE PÅ NOGET SOM 

HELST I MAILEN. 

 

med venlig hilsen 

 

Carsten Karlsen 

Rødding Antenneforening 

 

 

 


