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Certyfikat Certum SSL 
Zabezpiecz swoją stronę 
www. 

Certyfikat Certum SSL poświadcza autentyczność 

domeny i jej właściciela. Szyfruje i zabezpiecza ruch 

na stronach internetowych, w tym transmisję pouf-

nych danych, które klienci wprowadzają w Twoim 

serwisie. Dzięki temu dane osobowe, loginy, hasła, 

numery kart kredytowych i inne dane są odpowied-

nio zabezpieczone. 

Co zyskujesz z Certyfikatem 
Certum SSL?

Bezpieczeństwo

Gwarantujesz wysoki 

poziom ochrony 

użytkowników oraz 

ich transakcji.

Większą sprzedaż

Udostępniasz klientom 

stronę, która gwarantuje 

bezpieczeństwo zakupów 

i transakcji.

Pełne zaufanie

Otrzymujesz znak kłódki 

i skrót https, które budują 

wiarygodność i zaufanie 

odbiorców.  

Zgodność z RODO

Właściwie przetwarzasz 

dane osobowe, dzięki 

czemu spełniasz obowiązek 

regulacyjny.

Skuteczną ochronę

Zabezpieczasz klientów 

i swoją stronę przed 

wyciekiem danych oraz 

phishingiem.

WebTrust

Zyskujesz zgodność ze 

światowymi standardami 

i wiarygodność we 

wszystkich przeglądarkach.

Lepsze pozycjonowanie

Zapewniasz swojej stronie 

internetowej wyższą 

pozycję w wyszukiwarce 

Google.



Wybierz certyfikat dopasowany do Twoich potrzeb.

Zwiększ zaufanie do swojej strony www. Zapewnij użytkownikom odpowiedni poziom ochrony. 

Poziom ochrony

Weryfikacja

Wydanie certyfikatu

Gwarancja 
finansowa 

Dane w certyfikacie

Ochrona domen

• domeny

• w kilka sekund

200 000 €

• nazwa domeny

• Wildcard

• Multidomain

• organizacji

• w 5 dni

400 000 €

• nazwa domeny 

i firmy

• Wildcard

• Multidomain

• nazwa domeny 

i firmy

• Multidomain

• organizacji 

w rozszerzonym 

zakresie 

• w 7 dni

1 000 000 €

Certyfikat 

zabezpiecza

• niekomercyjne strony 

internetowe

• fora internetowe

• blogi

• sklepy internetowe

• serwisy biznesowe

• urzędy administracji 

publicznej

• bankowość 

elektroniczną

• instytucje finansowe 

i ubezpieczeniowe

• e-Zdrowie

• prestiżowe sklepy 

internetowe

DV
(Domain Validation)

OV
(Organization Validation)

EV
(Extended Validation)

podstawowy wysoki najwyższy



Jeden certyfikat. Wiele domen. 

Jak aktywować certyfikat SSL?

Postaw na jakość. 

Skorzystaj z rozwiązań Certum, lidera usług zaufania w Europie. 

Zamów wybrany 

certyfikat.

pod względem 
sprzedanych certyfikatów 

SSL w Polsce

wydanych 
certyfikatów

przeglądarek 

rozpoznających 

Certum SSL

lat doświadczenia

Wybierz domenę, 

którą chcesz chronić.

Potwierdź, że jesteś 

właścicielem domeny.

Aktywuj Certyfikat 

Certum SSL.
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+10 mln 99,9% +20

Posiadasz wiele subdomen? 
Wybierz Certyfikat SSL z funkcją Wildcard!

Korzystając z Certyfikatu Certum SSL w wariancie 

DV i OV zapewnisz automatyczną ochronę domeny 

głównej oraz dowolnej liczby subdomen. Zabezpie-

czysz m.in.: wiele stron internetowych, np. podstro-

nę bloga, sklepu internetowego i wiele innych wi-

tryn powiązanych z Twoją domeną główną.

Obsługujesz wiele stron internetowych? 
Wybierz Certyfikat SSL z funkcją Multidomain!

Z Certum SSL możesz ochronić do 10 różnych Two-

ich domen. Jego zakup jest korzystniejszy niż 10 po-

jedynczych certyfikatów. Redukujesz w ten sposób 

koszty i oszczędzasz czas, gdyż zabezpieczenie wi-

tryn Certum SSL jest  znacznie szybsze niż instalacja 

kilku certyfikatów.

Wystarczą 4 proste kroki do zabezpieczenia Twojej strony www.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.

Certum

ul. Bajeczna 13

71-838 Szczecin

tel. + 48 91 4801 340 

infolinia@certum.pl

certum.pl

https://www.certum.pl





