Vad gör Loomis när vi får
insättningar som innehåller
infärgade sedlar?
På Loomis uppräkningscentraler kvalitets- och
äkthetskontrollerar vi alla sedlar som kommer
in. Sedlar med sedelskyddsinfärgning sorteras
automatiskt ut i våra maskiner.

Sedlar infärgade
med skyddsfärg

Som framgår av Riksbankens information leder
en skyddsinfärgad sedel inte till någon
ersättning för kunden. Dessa sedlar redovisas
alltså tillbaka till kunden som en differens i
insättningen.
När en infärgad sedel upptäcks av Loomis,
begär vi in en ifylld blankett från kunden.
Blanketten finns att hämta på Riksbankens
webbplats. Loomis skickar sedan in sedeln
tillsammans med blanketten till Riksbanken.
Vi uppmanar även våra kunder att göra en
polisanmälan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta
Loomis Servicecenter:
E-mail: servicecenter@se.loomis.com
Telefon: 08-522 246 00

Loomis Sverige AB, Staffans väg 2, Box 7091,
192 07 Sollentuna Växel: 08-522 246 00, www.loomis.se
kundservice@se.loomis.com
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Var uppmärksam på de sedlar du
tar emot. Skyddsinfärgade sedlar är
inte giltiga som betalningsmedel.

För att förhindra att sedlar från kriminell
verksamhet ska kunna användas som
betalningsmedel så används färgpatroner
för att missfärga sedlarna vid ett angrepp.
Skyddsinfärgade sedlar är inte giltiga som
betalningsmedel, som handlare ska du vara
uppmärksam och inte ta emot dessa sedlar.
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Fler olika typer av sedelskyddsfärg
Det finns flera typer av sedelskyddsfärg: röd,
svart, blå, lila, rosa och grön samt kombinationer
av dessa färger. Mängden färg kan variera och
färgen kan även ha blekts till exempel vid tvätt av
sedeln vilket skapar andra nyanser.

Några kännetecken på sedelskyddsinfärgade sedlar
Brända delar eller bortklippta kanter kan vara ett
tecken på brott.

Sedeln har tvättats och foliebandet har skadats.

Sedeln har tvättats, men foliebandet är fortfarande missfärgat av den rosa sedelskyddsfärgen.

Sedelskyddsinfärgningen har målats över på
sedelns över kant.

Infärgningen kan finnas var som helst på
sedeln men sitter ofta längs kanterna. Ibland har
sedlarna bara små prickar av färg. Vissa sedelskyddskyddsfärger fluorescerar vid belysning
med UV-lampa. På Riksbankens webbplats finns
exempel på hur sedlar infärgade med olika typer
av sedelskyddsfärg kan se ut.
Sedlar som är infärgade med sedelskyddsfärg är
inte giltiga som betalningsmedel, var därför
uppmärksam och ta inte emot dessa sedlar.
Ingen ersättning för infärgade sedlar
Om du har en sedel som är infärgad med sedelskyddsfärg får du ingen ersättning för den. Om
sedeln däremot är färgad med något annat än
sedelskyddsfärg kan du byta ut sedeln på en
bank. Läs mer om hur du går tillväga på
Riksbankens webbplats, www.riksbanken.se.

Sedeln har tvättats och foliebandet är borta.
Sedeln i övrigt kan ha blivit mer eller mindre blekt.

Sedelskyddsfärg finns i olika färger: röd, svart,
blå, lila, rosa och grön.

