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Eyeonid Group AB (publ) tecknar avtal med HELP 
Forsikring AS som leverantör av försäkringslösningar och 
assistanstjänster 
 
Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat avtal med HELP Forsikring AS som 
leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster till Eyeonid och deras 
distributionspartners för produkter inom området ID-monitorering.  Detta bedöms 
kunna stärka vår prissättning och öka marginalen i affären samt bidra till en ökad 
differentiering mot konkurrenterna.  
 
HELP Forsikring AS (”HELP”) är en nordisk aktör inom försäkring, rättskyddsersättning och 
tillhörande assistanstjänster. HELP är en av marknadens främsta aktörer inom assistans- 
och microförsäkringsområdet med flera stora kunder inom bland annat telekom – som i sin 
tur har stora egna kundbaser. I Norden har HELP mer än 1 miljon kunder och över 200 
anställda med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. HELP ägs av den tyska 
försäkringskoncernen ARAG, med verksamhet i 19 länder.  
 
Säkerhet på webben har aldrig varit så aktuellt som just nu, och i tider av ökat 
internetanvändande ökar också exponeringen och risken för bedrägerier och ID-stöld, vilket 
gör att behovet av proaktiva skydd såväl som försäkringsskydd blir än viktigare. Marknaden 
ser ett beteende där vi i allt större utsträckning är uppkopplade, där våra 
inloggningsuppgifter exponeras allt mer för olika intressenter som kan använda dessa för 
olika kriminella aktiviteter. Allas vårt behov av att kunna använda internet i olika avseenden 
blir allt större – därmed ökar också behovet av stöd och verktyg som skapar ökat trygghet 
och säkerhet. 
 
Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid”) är en SaaS-leverantör som genom sin avancerade 
teknologi för insamling, analys och paketering av data bland annat utvecklat produkter inom 
segmentet ID-monitorering. Lösningen paketeras och distribueras till slutkonsumenter 
genom olika industrisegment så som bank, försäkring, telekom och retail. Den används av 
slutkonsumenter för att minska riskerna för digitala bedrägerier, account takeovers och ID-
stölder genom att fungera som ett proaktivt skydd. I erbjudandet från Eyeonid ingår också 
stödjande funktioner inom betalningslösningar, försäkring, assistans samt marknadssupport 
för lansering och kommunikation. 
 
HELP kommer erbjuda sina tjänster inom försäkring och assistans, även kallat WebHELP, 
vilket även innebär att slutanvändare kan få direkt hjälp i händelse av att man blivit utsatt för 
en ID-stöld eller kapning. Avtalet möjliggör hantering av försäkringar till slutkonsument eller 
grupper av konsumenter i samband med köp av de olika helhetslösningar som Eyeonid 
tillhandahåller för sina partners räkning. Avtalet täcker initialt de nordiska länderna med 
lokala avtal för Sverige, Norge och Danmark, vi kommer även att addera Finland inom kort 
och kan vid behov utöka till andra länder.  
 
Avtalstiden är 36 månader med automatisk förlängning om ett år i taget. Avtalet och den 
tekniska lösningen innebär att Eyeonid kommer kunna leverera ytterligare ett stöd till sina 
kunder och partners som ytterligare minskar behovet på deras resurser vid lanseringar i sina 
lokala marknader. För Eyeonid är detta en konkurrensfördel som även kommer ge en 



	
möjlighet att ta ut en högre prispremie för sina tjänster, vilket i sin tur kommer att stärka 
marginalen i affärerna. Redan till sommaren räknar Eyeonid med att tillsammans med 
utvalda kunder ha den första integrationen klar och erbjudandet på plats.  
 
"Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda kunderna en tryggare digital tillvaro tillsammans 
med vår juridiska expertis inom ID-stöld och nät-hat, och Eyeonid’s ID-monitoreringstjänster. 
Vår vision är att göra juridiska tjänster tillgängliga för alla. Samarbetet med Eyeonid är ett 
steg på vägen mot det målet.” säger Johan Dolven, VD HELP Forsikring AS. 
 
”Avtalet med Help gör att vi nu kan leverera ett helhetserbjudande som möter marknadens 
samlade krav på såväl proaktivt skydd som assistans och försäkringsersättningar vid olika 
bedrägerier och skadetillfällen. Genom detta avtal har Eyeonid tagit ytterligare ett stort steg i 
utvecklingen av vår infrastruktur, plattform och erbjudande: vi etablerar oss som en 
möjliggörare, s.k. enabler, för alla delar i erbjudande och distribution av vår proaktiva ID-
skyddstjänst. Vi har sedan tidigare branschens förmodligen mest flexibla lösning med access 
till vår konfigurerbara tjänst genom molnet eller via API, något som jag inte ser att våra 
konkurrenter har idag. Nu lägger vi till integration med olika tredjepartslösningar som 
ytterligare ökar flexibiliteten för att möta olika verksamhets-, it- och affärskrav. 
Försäljningsteamet med Magnus Lundberg, Director Global Sales, i spetsen har sett till att 
Eyeonid landat en strategisk viktig lösning som kommersiellt stärker vår affär. Jag är väldigt 
stolt över det engagemang och jobb som lagts ner av alla parter. Min bedömning är att vi har 
den mest anpassningsbara lösningen på marknaden, vilket ger oss en än större 
konkurrenskraft eftersom vi kan inleda samarbeten med vilken potentiell kund som helst. Vi 
kommer kunna höja våra prisnivåer samt få en ökad lönsamhet i vår affär – men minst lika 
viktigt att det kommer driva mot fler affärer och ge resultateffekter under året, även i dessa 
svåra tider.” säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ). 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
  
Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB (publ)  
Tfn: 070-5440168  
E-post: patrik.ugander@eyeonid.com 

Eyeonid Group AB grundades 2015 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 26 mars 2020 kl 16.40 CET. 
 
 


