INSTRUKCJA ZAKUPU POPRZEZ SKLEP CENCERT
W celu zakupu podpisu kwalifikowanego przejdź na stronę sklepu www.cencert.pl i wybierz:
1)





Podpis elektroniczny kwalifikowany na karcie – zestaw z czytnikiem token
Wchodzimy w zakładkę: https://www.cencert.pl/produkt/podpis-elektronicznykwalifikowany-na-karcie/
Wybieramy okres ważności podpisu,
Wybieramy z opcji dodatkowych czytnik token,




Uzupełniamy „Dane osobowe do wystawienia certyfikatu” klikamy w okienko
Dodatkowe (opcjonalne) pola certyfikatu,
W polu „Tytuł lub pozycja zawodowa” wpisujemy swój numer członkowski i dodajemy
„Do koszyka”,

 W koszyku w polu kod rabatowy wpisujemy kod z cennika

 Klikamy „Przejdź do kasy” i wypełniamy dane do faktury,
 Czytamy i akceptujemy regulamin,
 Wybieramy dogodną formę płatności i klikamy „Kupuję i płacę”.

Otrzymasz mailem potwierdzenie zamówienia, a następnie (być może następnego dnia)
komunikat o zrealizowaniu zamówienia i fakturę.
Po otrzymaniu maila informującego o zrealizowaniu zamówienia możesz umówić się z
partnerem CenCert w celu odbioru certyfikatu:
Lista partnerów znajduje się na stronie głównej www.cencert.pl w zakładce „GDZIE ODEBRAĆ
PODPIS” (https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/).

2)

Podpis elektroniczny kwalifikowany
kwalifikowany w chmurze – rSign

rSign

–

Podpis

elektroniczny

rSign podpis „w chmurze” to najnowsze rozwiązanie Kwalifikowanego Podpisu
Elektronicznego udostępnione przez Centrum Certyfikacji CenCert.
Dzięki niemu masz dostęp do łatwego i szybkiego narzędzia do elektronicznego
podpisywania wszelkich dokumentów i umów, tak jak przy tradycyjnym podpisie
elektronicznym – wszystko przy zachowaniu pełnej mocy prawnej.
 Wchodzimy na strone www.cencert.pl w zakładkę: https://www.cencert.pl/productcategory/podpis-kwalifikowany-rsign/

 Wybieramy okres ważności podpisu,

 Uzupełniamy „Dane osobowe do wystawienia certyfikatu” klikamy w okienko
Dodatkowe (opcjonalne) pola certyfikatu,
 W polu „Tytuł lub pozycja zawodowa” wpisujemy swój numer członkowski i dodajemy
„Do koszyka”







W koszyku w polu kod rabatowy wpisujemy kod, który otrzymają Państwo w
PIIB.

Klikamy „Przejdź do kasy” i wypełniamy dane do faktury,
Czytamy i akceptujemy regulamin,
Wybieramy dogodną formę płatności i klikamy „Kupuję i płacę”.

Otrzymasz mailem potwierdzenie zamówienia, a następnie (być może następnego dnia)
komunikat o zrealizowaniu zamówienia i fakturę.
Po otrzymaniu maila informującego o zrealizowaniu zamówienia możesz umówić się z
partnerem CenCert w celu odbioru certyfikatu:
 Lista partnerów znajduje się na stronie głównej.

3)

Podpis elektroniczny z pseudonimem

W celu zakupu podpisu (anonimowego) z pseudonimem należy skontaktować się mailowo
z działem sprzedaży pod adresem: sprzedaz@cencert.pl

Ważne! Przy odbiorze certyfikatu podaj nr zamówienia ze sklepu WWW.
W razie pytań technicznych prośba o kontakt z działem technicznym:
mail: biuro@cencert.pl, tel. 22 720 79 55, 666 028 044.

