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Pressemelding, 20. august 2019 

Freja eID er nå aktiv i Norge 
 
IT-sikkerhetsselskapet Verisec har gjennom nordiske integrasjonspartnere flyttet fram posisjonene 
for sin internasjonalt skalerbare e-legitimasjon Freja eID i Norden. Resurs Bank er først ute på det 
norske markedet med å tilslutte seg e-legitimasjonstjenesten Freja eID. 
 
I slutten av mai i år ble Freja eID lansert i Norge. I dag, mindre enn tre måneder etter oppstarten i 
Norge er e-legitimasjonstjenesten aktiv med Resurs Bank som sin første tilknyttede kunde. Freja eID 
er en nordisk e-legitimasjon som ikke er bygget rundt fødselsnummer som eneste identifikator, 
hvilket gjør tjenesten skalerbar internasjonalt. Med integrasjonspartnere i Norge skaper dette 
forutsetninger for nordiske Resurs Bank, som allerede er integrert med Freja eID i Sverige, å tilby en 
og samme løsning for å logge inn på www.resursbank.no. Ved en senere anledning kommer bankens 
kunder også til å kunne signere elektronisk med Freja eID for å godkjenne betalingstransaksjoner og 
avtaler. 
 
Freja eID oppfyller EUs reguleringstekniske standarder (RTS) for sterk kundeautentisering (SCA). 
 
Joakim Wallin, Head of Cards Nordic, Resurs Bank kommenterer: 
”Vi vil være der kundene er, og med Freja eID kan vi tilby våre kunder ytterligere ett alternativ for e-
legitimasjonstjenester. I tillegg til at vi får en standardisert legitimasjonstjeneste bidrar det til en 
positiv kundeopplevelse der kundene kan handle trygt, raskt og enkelt både online og i butikk.” 
 
Johan Henrikson, CEO, Verisec kommenterer: 
”Med Freja eID kan vi tilby en homogen identitetsløsning for internasjonale foretak og vi er ekstremt 
glade for at Resurs Bank, med omlag 6 millioner privatkunder i Norden, har omfavnet vår 
internasjonalt skalerbare e-legitimasjon. Vi ser også at dette, i kombinasjon med muligheten for 
bedre kunde- og brukeropplevelse, økt sikkerhet, samsvar med regelverk og reduserte kostnader, 
kan bli et insentiv for flere norske og nordiske aktører å overveie Freja eID som identitetsløsning.” 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: 
Joakim Wallin, Head of Cards Nordic, Resurs Bank 
Mobil: +46 736 443 356 
E-post: Joakim.wallin@resurs.se 
 
For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: 
Johan Henrikson, CEO Verisec AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: johan.henrikson@verisec.com 
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Om Resurs Bank 
Resurs er en nordisk nisjebank med ledende betalings- og finansieringsløsninger for handelen og deres kunder. Vi hjelper 
foretak og privatpersoner å låne, spare og betale. Med over 40 års erfaring innen handel, gjør vi det raskt, enkelt og trygt og 
handle, både online og i butikk. Vi setter kundeopplevelsen i fokus og arbeider for å få det morsomme til å hende og det 
vanskelige til å føles enklere. I dag har vi circa 6 millioner privatkunder og over 700 ansatte i Norden. 
 
Om Verisec 
Verisec AB (publ) er et selskap i fremkant av digital sikkerhet og skaper løsninger for å kjøre systemer sikre og tilgjengelige. 
Selskapet tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor sine to fokusområder: digitale identiteter og informasjonssikkerhet. 
Verisec har global distribusjon og virksomhet i Stockholm, London, Beograd, Madrid, Mexico City, Dubai og Frankfurt. 
Verisec er notert på Nasdaq First North Premier i Stockholm. For ytterligere informasjon: www.verisec.com og 
www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB er Verisecs sertifiserte rådgiver, for kontakt med dem ring +46 8 463 83 00 eller 
send epost til certifiedadviser@penser.se. 
 


