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Wygoda – używasz prywatnie i służbowo zawsze 

tego samego e-podpisu.

Dlaczego Podpis Elektroniczny Certum?

Dostępność – korzystasz z certyfikatu zgodnego 

z międzynarodowymi standardami.

Szybkość – podpisujesz bezpiecznie dokument 

w trzech prostych krokach.

Bezpieczeństwo – zabezpieczasz e-dokumenty 

przed sfałszowaniem dzięki szyfrowaniu.

Mobilność – zawsze dostępny, możesz korzystać 

kiedy chcesz - 24/7.

Oszczędność – czyskujesz czas i redukujesz koszty 

wydruku oraz wysyłki dokumentów.

Kto może skorzystać z certyfikatu?

Podpis Elektroniczny 
Certum 
Bezpieczny i wygodny 
e-podpis z kartą 
i czytnikiem. 

Podpis Elektroniczny Certum pozwala na zdal-

ne podpisywanie e-dokumentów biznesowych, 

urzędowych i prywatnych. Potwierdza tożsamość 

osoby składającej podpis. Ułatwia bezpieczną 

i wygodną wymianę dokumentacji zarówno we-

wnątrz firmy, jak i z jej partnerami biznesowymi. 

Jest dostępny na karcie umieszczanej w czytniku 

podłączonym do komputera.

Podpis Elektroniczny Certum może być stosowany przez każdą firmę i osobę prywatną, w tym m.in.:

• biura rachunkowe

• działy kadrowo-płacowe

• działy księgowości

• właścicieli firm

• kadrę zarządzającą

• handlowców



Usprawnij i przyspiesz. 

Podpis Elektroniczny Certum to proste i skuteczne rozwiązanie, które znacząco usprawnia działalność firmy. 

Podnosi efektywność procesów biznesowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

• Jest automatycznie rozpoznawany 

w oprogramowaniu Adobe.

• Obsługuje dowolny rodzaj pliku (m.in. PDF, txt, 

xml).

• Ułatwia wymianę dokumentów między 

przedsiębiorstwami i urzędami.

• Może zostać zintegrowany z dowolnym 

systemem obiegu dokumentów.

Dokumenty HR

Dokumenty urzędowe 

Umowy Dokumenty medyczne

Oferty handlowe

Dokumenty przetargoweDokumenty firmowe

Sprawozdania finansowe Faktury

Wiele dokumentów, jeden e-podpis.

Podpiszesz nim szybko i sprawnie każdy rodzaj e-dokumentów, wśród nich:

Z Podpisem Elektronicznym Certum zdalnie załatwisz sprawy w urzędzie. Zastosuj go do: e-deklaracji 

podatkowych, wniosków eKRS, deklaracji PUE ZUS, rejestru CEIDG, programu Płatnik, platformy ePUAP 

i wielu innych!



Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś. 

Zawsze zgodny.

Skład zestawu.

Postaw na jakość. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny Certum 

Skorzystaj z rozwiązań Certum i wybierz lidera usług paperless w Polsce

lider podpisu 
elektronicznego 

w Polsce

wydanych
e-podpisów

gwarancji 
bezpieczeństwa

lat doświadczenia
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Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

Jest uznawany na terenie całej 

Unii Europejskiej.

Wywołuje taki sam skutek 

prawny, jak podpis odręczny.

Jest zgodny 

z rozporządzeniem eIDAS.

Certyfikat kwalifikowany

Czytnik kart kryptograficznychKarta kryptograficzna

https://www.certum.pl



