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Web Shield, ett dotterbolag till ZignSec, 
utvecklar en kommunikationsplattform för att 
hantera nya Mastercard-regler

ZignSec vill meddela att dess dotterbolag Web Shield utvecklar en kommunikationsplattform 
som ska underlätta för banker att hantera Mastercards nya regler angående tvister för 
återbetalningar.

Mastercard undersöker kontinuerligt sätt att förbättra tvistlösningsprocessen för alla intressenter i 
betalningsekosystemet. Som en del av detta kommer Mastercard att kräva att alla banker tar emot 
samarbetsförfrågningar via Mastercard eller Ethoca samt att säkerställa att dessa 
samarbetsförfrågningar för återbetalningar hanteras inom 72-timmar. Denna nya regel träder i kraft 
den 17 juli 2022.

I väntan på detta utvecklar Web Shield en hanteringsportal för återbetalningar som ska hjälpa 
banker att hantera dessa samarbetsförfrågningar snabbt och enkelt. Den utvecklade plattformen 
kommer att vara direkt kopplad till Web Shields system för kundkännedom (InvestiGate) för att 
säkerställa en smidig hantering och introduktion av nya handlare. Plattformen ger också handlare 
möjligheten att använda en app för att direkt och omedelbart kunna svara på 
samarbetsförfrågningar för återbetalningar.
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OM ZIGNSEC

ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget 
tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-
verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina 
processer för att "onboarda" både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa 
efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer 
(KYC) och Anti Money Laundering (AML).
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VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för ZignSec AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av 
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via 
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.
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