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Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson (Willis AB) har 
idag tecknat ett avtal om samarbete gällande parternas ID-
Bevakningserbjudande. 
 
Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers 
Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina 
nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-
skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina 
befintliga och nya kunder. 
 
Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson ingick ett Letter of Intent om ett långsiktigt 
partnerskap den 24 Maj 2018. Nu har parterna också undertecknat ett avtal som innebär 
dels att Eyeonid Group AB kan erbjuda skräddarsydda ID-skyddsförsäkringar som en del av 
sin SAAS-plattform till hela den globala marknaden, samt att Willis Towers Watson med sin 
globala organisation kommer kunna erbjuda en ny och högst relevant produkt inom ID-
skyddsbevakning till sina befintliga och nya kunder. 
 
Nu fortsätter den gemensamma planeringen och marknadsaktiviteter, samt att komma i mål 
med ett antal väldigt intressanta diskussioner med potentiella kunder. 
 
”Att bygga partnerskap som håller över tid är komplext och tar en hel del tid, därför är det 
extra roligt att vi redan nu har kommit i mål med ett partneravtal med en av världens största 
försäkringsförmedlare med en stor och kompetent säljstyrka samt gedigen erfarenhet av att 
ta fram den bästa försäkringen för varje land och kund. Detta betyder inte att vi inte kommer 
kunna samarbeta direkt med försäkringsbolag om dessa vill komplettera den egna 
cyberförsäkring/ID-skyddsförsäkring, men samarbetet med Willis Towers Watson möjliggör 
större, globala, affärsöverenskommelser med t ex globala mobiloperatörer, där vi kan 
erbjuda ett väldigt attraktivt och unikt helhetskoncept” säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid 
Group AB. 
 
”I och med att cyberbrott/ ID-stölder ökar i världen är vi glada att kunna presentera detta 
samarbete som ger våra kunder en unik produkt som erbjuder skydd både före, under och 
efter en ID-stöldsincident genom att förhindra, identifiera och begränsa följderna av 
incidenten” säger Johan Forsgård, VD Willis Towers Watson Sverige. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group AB  
Tfn: 073-422 79 30  
E-post: daniel.soderberg@eyeonid.com  

 
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad 
plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder 
när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, 
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå 
kunden kan agera och skydda sig. 



	
 
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


