
Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy ofertę dedykowaną dla członków PIIB. 

Podpis kwalifikowany umożliwia m.in. podpisywanie wniosków budowlanych, elektronicznych dzienników
budowlanych i cyfrowych projektów budowlanych.

Zgodny z rozporządzeniem eIDAS oraz polską Ustawą o usługach zaufania o identyfikacji elektronicznej. 

Usługi zaufania to realna oszczędność czasu i środków finansowych. 

Specjalnie dla członków PIIB oferujemy możliwość realizacji w dniu zlecenia. 

Oferta dedykowana dla członków PIIB
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Kwalifikowany podpis chmurowy 

Nazwa produktu Okres ważności Cena bez rabatu Cena z rabatem dla członków PIIB

2 lata 399 zł 359 zł

1 rok 299 zł 269 zł

Zestaw token (urządzenie + karta) 2 lata 349 zł 319 zł

1 rok 289 zł 260 zł

Pakiet kwalifikowanych znaczników 
czasu - 1000 szt./co miesiąc Okres

Ważności
certytifkatu

18 zł Gratis

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
do autoryzacji w KSeF 2 lata 1655 zł 1599 zł

1 rok 1350 zł 1299 zł

*ceny podane w tabeli są cenami netto. 

Zamówienia prosimy kierować do naszego specjalisty, 
który także doradzi Państwu w wyborze usług:

Rafał Kobus
Key Account Manager EuroCert

tel: +48 791 006 393

e-mail: rafal.kobus@eurocert.pl



Oszczędź czas i pieniądze. Złożenie podpisu lub
pieczęci zajmie dosłownie chwilę, a dokument
prześlesz online bez ponoszenia kosztów druku
i wysyłki kurierskiej bądź pocztowej.

OSZCZĘDNOŚĆ

ul. Puławska 474,  02-884 Warszawa                +48 22 390 59 95                   biuro@eurocert.plEuroCert Sp. z o.o. www.eurocert.pl

Podpisuj dokumenty bezpiecznie. Usługi zaufane
gwarantują integralność, autentyczność i pełną
moc prawną dokumentów. To zabezpieczy Cię
przed fałszerstwem, kradzieżą tożsamości oraz
zapewni pełną zgodność z obowiązującymi
przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO

Przyspiesz procesy w swoje firmie. Złożenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
kwalifikowanej pieczeci elektronicznej jest
szybki i sprawny. Przeprowadzisz go z każdego
miejsca na Ziemi. 

SZYBKOŚĆ I WYGODA

Przejdź w swojej firmie na elektroniczny obieg
dokumentów i wprowadź swój biznes w świat
cyfrowy. Świat idzie w tym kierunku!

NOWOCZESNOŚĆ

Nasze usługi są zgodne z europejskimi
wymogami eIDAS, polską Ustawą z dnia 5 
września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej, a także z
międzynarodowymi standardami
potwierdzonymi niezbędnymi certyfikatami. 
Ich moc prawna rozciąga się na cały teren Unii
Europejskiej.

ZAUFANIE

Podpisując dokumenty elektronicznie, masz
realny wpływ na otaczające Cię środowisko
naturalne. Zmniejszone zużycie papieru
przekłada się na zmniejszoną konsumpcję
wody i ograniczenie wycinki drzew.

EKOLOGIA
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