Pressmeddelande, 15 oktober 2019

Sveriges största spelbolag nu live med Freja eID
Den 28 maj 2019 tecknade Verisec avtal med Svenska Spel om användning av e-legitimationen
Freja eID som ID-metod till spelbolagets onlinespel via deras digitala tjänster. Nu är tekniken
integrerad och det är möjligt för kunder att använda Freja eID hos Svenska Spel Tur och hos
Svenska Spel Sport & Casino.
Den nya spellagstiftning som trädde i kraft den 1 januari i år kräver att spelbolag använder en
e-legitimation för registrering av sina kunder. Detta för att öka säkerheten och för att kunna
säkerställa spelarnas ålder och identitet. Fram tills nu har kunderna hos Svenska Spel varit hänvisade
till en enda e-legitimation men med införandet av Freja eID ges både större valfrihet och oberoende,
genom att man inte längre är låst till en specifik inloggningsmetod.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”De flesta företag som digitaliserar sina tjänster lägger stora resurser på användarvänlighet och på
att eliminera eventuell friktion för användare som vill komma åt den digitala tjänsten. Att då inte
låsa användarna vid en specifik inloggningslösning är ett viktigt steg. Vi tror att detta inte bara är
positivt för användarna, vi tror också det är en stark konkurrensfaktor i och med att Svenska Spel är
det första spelbolag med spellicens som erbjuder sina användare fler än en e-legitimation.”
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com
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