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Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger 
 
”Stop svindlerne” 
Et arrangement med fokus på,  
hvordan man kan forhindre økonomisk svindel 
 
Man hører ofte om, at især ældre mennesker er blevet udsat 
for økonomisk svindel fra mere og mere udspekulerede  
kriminelle – både via telefonopkald, computeren og på anden 
vis. 
 
For at blive bedre rustet til at undgå dette, tilbyder Sydbank 
at komme og holde oplægget ”Stop svindlerne”, hvis Ældre 
Sagens lokalafdelinger måtte ønske det. 
 
”Stop svindlerne” kommer ind på, hvad man skal være  
særligt varsom med, og hvordan man kontrollerer, at det,  
der for eksempel bliver sagt eller skrevet, er korrekt. 
 
Stop svindlerne-arrangementet har allerede været afholdt med stor succes i Broager, og 
Sydbank har efterfølgende fået henvendelser fra flere af Ældre Sagens lokalafdelinger i  
Sønderjylland.  
 
Sydbank har derfor besluttet at tilbyde foredraget til alle Ældre Sagens lokalafdelinger, da 
man gerne vil hjælpe med at forhindre, at ældre bliver udnyttet – uanset om de er kunder hos 
Sydbank eller ej. 
 
Sydbank vil ikke bruge arrangementet til at skaffe kunder, og deltagerne vil ikke blive kontak-
tet af Sydbank med mindre, de selv ønsker det. 
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Hvor afholdes arrangementet? 
Sydbank-rådgiverne kommer gerne ud i Ældre Sagens lokalafdelinger, men arrangementet 
kan eventuelt også afholdes i en lokal Sydbank-filial. 
 
   
Program 
Kl. 14.30 Velkomst, kaffe og kage 
Kl. 15.00 ”Stop svindlerne” – dette skal du være opmærksom på for at undgå svindel 
Kl. 16:00 Spørgsmål og afrunding 
Kl. 16:30 Tak for i dag 
 
 
Udstyr 
Sydbank-rådgiveren medbringer egen pc til visning af en power point præsentation. Ældre 
Sagens lokalafdeling sørger for mulighed for opkobling til projektor e.lign. og visning på lær-
red eller en hvid væg. 
 
 
Pris 
Det er gratis at få en Sydbank-rådgiver til at holde indlægget. 
 
Det eneste Ældre Sagen skal sørge for, er et lokale samt kaffe og kage og muligheden for at 
vise præsentationen via pc. 
 
 
Kontaktperson 
Susanne Odgaard 
Sydbank 
Peberlyk 4 
6200 Aabenraa 
  
Email: s.odgaard@sydbank.dk 
Telefon: 7437 2677 
Mobil: 4257 3200  
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