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ZignSec får miljonorder av SCHUFA, Tysklands 
ledande kreditinformationsbyrå

Avtalet har ett initialt ordervärde om minst 1 Mkr under 2020 och innebär en gemensamt 
framtagen lösning för den tyska marknaden där ZignSec säkerställer världsledande 
elektronisk kundkännedom (e-KYC) för privatpersoner och företag.

ZignSec och SCHUFA lanserar en gemensamt utvecklad e-KYC-tjänst baserad på ZignSecs e-ID-
plattform. Tjänsten kommer att aggregera olika e-KYC-metoder och erbjudas till exempelvis 
finansiella institutioner och e-handelsföretag. Den nya tjänsten inkluderar e-KYC-metoder såsom 
access till bankkonton, e-ID, kvalificerad elektronisk signatur, betalningar, autentisering, 
kreditbetyg, bedrägeriförebyggande metoder samt regelefterlevnadskontroller. Tjänsten kommer 
initialt att lanseras i Tyskland, men planeras att i nästa steg presenteras i ett flertal andra 
europeiska länder.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag 
och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Det signerade partneravtalet har ett betydande strategiskt värde för ZignSec med goda 
möjligheter till ett utökat samarbete med SCHUFA i framtiden.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Jag är mycket glad över detta partnerskap eftersom SCHUFA har blivit en synonym och en faktisk 
standard för kreditrelaterade tjänster i Tyskland. Att bygga en gemensam produkt med SCHUFA 
innebär ett mycket starkt partnerskap i sig, men det innebär även att ZignSec får access till den 
tyska marknaden. Det är en viktig affär som är av betydande strategiskt värde för ZignSec på kort 
och lång sikt ”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@zignsec.com
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ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett
säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och
iGaming.
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