UC Detekt – bedragarnas värsta fiende
Minskar antalet B2B-bedrägerier med upp till 80 procent
Yrkesbrottslingarna vilar aldrig, men som tur är gör inte vi det heller. Med UC Detekt hjälper vi dig att
upptäcka när ett företag används i syfte att lura ditt företag. Genom avancerade analyser av beteenden
och data från olika källor, får vi fram indikationer på vem som kan vara en bedragare i ett tidigt skede.
Enligt Brottsförebyggande rådet har de anmälda bedrägeribrotten mer än tredubblats under de senaste
tio åren. Det vill vi göra något åt. Genom UC Detekt får du signaler på att ett aktiebolag används som
täckmantel för att lura andra företag på varor eller pengar.
• Vi varnar för misstänkta beteenden bland B2B-kunder så att du kan undvika kreditförluster.
• Våra analyser visar att du kan stoppa upp till 80 procent av B2B-bedrägerier med vårt verktyg,
samtidigt som du på sikt kommer råka ut för färre försök. Brottslingarna lär sig vilka ställen som
det inte är lönt att försöka på.

Så jobbar yrkesbrottslingen
Målet för brottslingen är att med hjälp av ett aktiebolag lura till sig kapitalvaror på kredit, som
de i sin tur tjänar pengar på att sälja vidare. Speciellt utsatta branscher är elektronik, byggvaror,
kontorsvaror och lånefinansiering.
Så här ser den klassiska processen ut:

STEG 01

Prospektering, hitta lämpliga
bolag och rena målvakter

STEG 02

Dumpa bolag på någon
som tar på sig skulden/försätta
bolag i konkurs

Testa fasad

Köpa in bolag och
kontraktera personal
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STEG 03

Bygga fasad

STEG 04

STEG 05

STEG 06

STEG 05

Genomföra bedrägeri

Efter första bedrägeriet har brottslingen en till två månader på sig – ofta längre under sommarperioden – för att hinna lura så många bolag som möjligt, innan varningsklockorna börjar ringa hos
dem som har blivit utsatta. Att hinna bedra 50–100 företag är inte ovanligt.

Utmaningen
Problemet med brottslingarnas sätt att agera är att de lägger all kraft – ofta under en lång tid – på att
bygga en trovärdig fasad. Varför skulle en säljare inte ge kredit till ett företag som har bra riskklass
och som saknar betalningsanmärkningar?

Så jobbar UC Detekt
Vi lägger det komplicerade pusslet åt dig. I den långa kedjan av händelser som leder fram till bedrägeriförsöket, hittar vi och flaggar för incidenter som kan tyda på ett bedrägligt beteende.
UC Detekt agerar i samma stund som bedragaren ska genomföra sitt bedrägeri, det vill säga så fort
någon på ditt företag tar en kreditupplysning på kunden. Verktyget informerar då direkt om att det
omfrågade företaget bör undersökas närmare, och varför. UC Detekt kan användas ihop med ditt
befintliga kreditregelverk, men fungerar även som en fristående produkt.

UC Detekt är ensamt i sitt slag
• Vi har tillgång till datakällor som ingen annan på marknaden har. Vår analysavdelning är välkänd
för sin skicklighet och precision. Vi förbättrar ständigt våra verktyg och omvandlar den komplexa
informationen till nytta för dig.
• Vi använder Svensk Handels Varningslista, något som vi är ensamma om för den här typen av
produkt.
• Vi samarbetar med Sveriges viktigaste kreditgivare som förser oss med sina erfarenheter kring
bedrägliga mönster.

Vill du veta mer om hur UC Detekt kan hjälpa dig att minska kreditförlusterna? Boka ett möte med
någon av våra specialister på sales@uc.se. Välkommen!
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