Selvom falskmøntneri er en meget alvorlig forseelse, der
kan give op til 12 års fængsel, er der fortsat ofte forsøg
på betaling med falske penge.
Især sedler forfalskes, og den mest forfalskede seddel
har de sidste år være 500 kroner sedlen.

Ifølge Danmarks Nationalbank blev der i 2014
registreret 1.271 sedler, som er et mindre fald i forhold til
året før. Hertil kommer de falske udenlandske sedler der
er fundet f.eks. Euro sedler.
Hos CTcoin bliver vi jævnligt kontaktet af kunder som
ønsker sikkerhed imod at modtage falske sedler. Nogle
kunder kontakter os desværre først når skaden er sket.

Det er muligt selv at tage visse forholdsregler, så man
undgår at tage imod falske sedler. Der findes mange
muligheder indenfor seddeltestere, og CTcoins udvalg
kan ses her
Der er flere ting du selv kan gøre for at minimere
risiko for falske sedler, som ikke koster noget.

Sammenlign med tilsvarende seddel
Det bedste råd er at tage en tilsvarende seddel og
sammenligne med denne. Her vil du kunne fornemme om
papirkvalitet er den samme, størrelse, vandmærker osv.
Har du ikke en tilsvarende seddel, kan du benytte et af
følgende råd:

Papirkvalitet
Pengesedler er lavet af specielt materiale og derfor vil en
fotokopi føles anderledes end andre sedler.
En simpel test kan opnås ved brug af vores
UV pen, som med rimelig sandsynlighed
afslører om sedlen er lavet af det rigtige
materiale.
Bedste gratis råd til kontrol af papirkvalitet
er at sammenligne med anden seddel
(uanset værdi) i samme valuta.

Vandmærke
Ved at holde en seddel op mod lyset,
skal der kunne ses et vandmærke på
seddelen. På Danmarks
Nationalbanks hjemmeside kan man
se hvilke vandmærker de forskellige sedler har.

Sikkerhedstråd, hologram
Danske sedler har en sikkerhedstråd, vinduestråd og
hologram.

Vinduestråden har et bevægeligt
bølgemotiv.

Den skjulte tråd ses når den holdes op
mod lyset

Linjerne ved siden af bronzespanden
med forskellige farver ses når sedlen

bevæges op og ned. De grå linjer over og under
bronzespanden ses når sedlen bevæges fra side til side.

Kobbertryk
På sedlen er der tryk som er så kraftigt at det kan
mærkes med fingrene.

Defekte sedler
Ud over falske sedler er det vigtigt også at være
opmærksom på ikke at modtage sedler der er
skadet/brændte eller misfarvede, da det kan være fordi
de har været involveret i kriminalitet.

De måder som vi har nævnt her, er nemme at vænne sig
til at bruge i det daglige.
Der findes flere andre måder at kontrollere sedler på som
kan læses på National Bankens hjemmeside.
HUSK – er du i tvivl, er det bedste du kan gøre at
henvise din kunde til eget pengeinstitut, således at du
ikke påtager dig en unødig risiko.
Nogle mener at kontanter er “på vej væk” og afviser
derfor at modtage dem. Det synes vi er en dårlig idé, da
der fortsat er mange milliarder kroner i kontanter i omløb i
Danmark og mængden af kontanter stiger fortsat år til år.
Ønsker du hjælp eller rådgivning er du altid velkommen til
at kontakte CTcoin Danmark på Email:
ctcoindanmark@ctcoin.com eller telefon 63 12 75 40
hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
For at se de produkter vi tilbyder kan du gå ind på vores
hjemmeside http://www.ctcoinshop.dk

