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Pressmeddelande   Malta den 14 november 2016 
 
Unibet Group är första spelbolag att erbjuda BankID 
  
  
Unibet Group blir det första spelbolaget att integrera det elektroniska legitimeringssystemet 
BankID för Unibet och MariaCasino på den svenska marknaden. Genom att använda BankID i 
Sverige skapar Unibet Group en snabbare och effektivare legitimerings- och identifierings-
process samtidigt som säkerheten förbättras för kunderna. 
 
Unibet Group fortsätter att leda utvecklingen för internetbaserade spelbolag genom att integrera 
BankID-systemet på spelsidorna Unibet och MariaCasino i Sverige.  
 
Att verifiera och validera kunders identitet är en komplex och tidskrävande process. Med hjälp av 
BankID blir Unibet Groups spelsajter tillgängliga på ett snabbare och säkrare sätt, vilket leder till en 
ökad trygghet. Samtidigt erbjuds kunderna en användarvänlig lösning med ett säkrare 
inloggningsförfarande. 
 
”Genom att som första spelbolag på den svenska marknaden erbjuda BankID på våra spelsajter 
bevisar vi återigen vår ledande position inom spelansvar och ny teknik. Förutom att förbättra 
kundupplevelsen medför denna lösning en ökad trygghet för samtliga våra kunder i Sverige”, säger 
Daniel Gambin, Head of Player Safety på Unibet Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Daniel Gambin, Head of Player Safety 
+356 9999 5542 
daniel.gambin@unibet.com  
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
+46 73 7071686 
alexander.westrell@unibet.com  
 
 
 
 
 
Om Unibet Group 
Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder 
spel på 20 olika språk till över 15,8 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group 
är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och 
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt 
spelande. 
 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup. 


