Podpis elektroniczny
oferta dla członków
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa

www.sigillum.pl
Bezpieczeństwo gwarantuje
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

www.sigillum.pl

SIGILLUM to ZAUFANY DOSTAWCA
Centrum Usług Zaufania SIGILLUM Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jest jednym
z wiodących kwaliﬁkowanych dostawców Usług Zaufania w Polsce. Dostarczamy usługi potwierdzające
tożsamość, zapewniamy bezpieczeństwo zawieranych transakcji elektronicznych, a także poufność
i niezaprzeczalność przesyłanych elektronicznie danych. Od 2002 roku oferujemy podpis elektroniczny
wszystkim, którzy cenią swój czas, bezpieczeństwo i wygodę pracy.
Więcej o SIGILLUM >>> https://sigillum.pl

Co to jest PODPIS KWALIFIKOWANY?
Kwaliﬁkowany certyﬁkat podpisu elektronicznego tzw. podpis kwaliﬁkowany oznacza certyﬁkat, który jest
wydawany przez kwaliﬁkowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu
eIDAS. Podpis kwaliﬁkowany, potwierdzony certyﬁkatem wydawanym przez Centrum Usług Zaufania
SIGILLUM, jest równoważny podpisowi odręcznemu.
Sprawdź gdzie skorzystasz z PODPISU KWALIFIKOWANEGO >>> https://sigillum.pl/E-podpis

Trzy kroki JAK KUPIĆ podpis elektroniczny
1. Zarejestruj się na https://sigillum.pl; wypełnij FORMULARZ ZAMÓWIENIA (instrukcja w załączeniu)
2. WYBIERZ i SKONFIGURUJ zestaw SIGILLUM na miarę swoich potrzeb
3. POTWIERDŹ swoją TOŻSAMOŚĆ i ODBIERZ swój PODPIS ELEKTRONICZNY w jednym z 60 punktów
rejestracji SIGILLUM w Polsce.

CYFROWY WYMIAR TOŻSAMOŚCI

www.sigillum.pl
OFERTA SPECJALNA dla członków PIIB

PAKIETY SIGILLUM

Cena PLN
netto / brutto
2 lata

1 rok

249,00

239,00

306,27

293,97

153,00

142,00

188,19

174,66

• Certyﬁkat kwaliﬁkowany (e-podpis) SIGILLUM
• Karta kryptograﬁczna lub kryptograﬁczna mini
• Czytnik kart lub czytnik USB-mini
• Nielimitowane kwaliﬁkowane znaczniki czasu
• Oprogramowanie do składania i weryﬁkacji podpisu
elektronicznego SIGILLUM SIGN

• Certyﬁkat kwaliﬁkowany (e-podpis) na e-dowodzie

• Kwaliﬁkowany certyﬁkat pieczęci
• Karta kryptograﬁczna lub kryptograﬁczna mini
• Czytnik kart lub czytnik USB-mini
• Nielimitowane kwaliﬁkowane znaczniki czasu

1549,00 1399,00
1905,27

1720,77

• Oprogramowanie do składania i weryﬁkacji podpisu
elektronicznego SIGILLUM SIGN
Jednorazowy koszt dojazdu i weryﬁkacja tożsamości
w siedzibie Zamawiającego

cena ustalana indywidualnie

Możliwość odbioru zestawu w dowolnym punkcie rejestracji
po wcześniejszym ustaleniu terminu. Lista punktów dostępna
na www.sigillum.pl/Punkty_Rejestracji
* Certyﬁkaty wystawiamy od ręki podczas weryﬁkacji tożsamości.
** Po złożonym zamówieniu online i pozytywnej weryﬁkacji tożsamości ceny na fakturze zostaną skorygowane zgodnie z niniejszą
ofertą dedykowaną członkom PIIB. Termin płatności 21 dni. Oferta jest ważna do 31.12.2022 r.
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KONTAKT
Justyna Dzięcioł
Specjalista ds. sprzedaży krajowej
kom. +48 727 042 129
justyna.dzieciol@pwpw.pl
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