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1. Informacje podstawowe 

Niniejsza instrukcja opisuje proces uzyskania podpisu elektronicznego Certum z wykorzystaniem 

zdalnej weryfikacji tożsamości (metoda on-line). Proces wnioskowania o certyfikat odbywa się w 

panelu Certum - https://panel.certum.pl/ . 

 

 

1.1. Wymagania dla klienta  

Klient/ Wnioskodawca musi posiadać:  

1. Polskie konto bankowe – którego jest głównym właścicielem, 

2. Wszystkie czynniki uwierzytelniające do konta bankowego w kanale WWW, 

3. Dostęp do Internetu, 

4. Dostęp do komunikatora – Cisco Webex, MS Teams, MS Skype / Skype for Business. 

5. Indywidualny adres e-mail, 

6. Urządzenie z kamerą internetową (połączenie internetowe z bardzo dobrą jakością audio-

wideo). W trakcie rozmowy klient jest proszony o wykonanie kilku czynności weryfikujących 

np. poruszanie ręką przed twarzą; 

7. Numer telefonu powiązany z urządzeniem mobilnym np. smartfon / Tablet . Na ten numer 

system Certum wyśle dedykowany link potrzebny do uruchomienia weryfikacji oraz kod SMS 

do podpisania Oświadczenia (wymagane połączenie z siecią  komórkową). 

 

Aby uzyskać certyfikat należy skontaktować się z Operatorem PPT, aby umówić się na spotkanie on-

line – znajdź Punkt Sprzedaży . 

 

 

 

 

Wszystkie wymienione w instrukcji czynności wykonywane są w trakcie połączenia  

z Operatorem PPT (Partnerem  Certum). 

 

 

Spotkanie on-line z Operatorem PPT jest nagrywane. 

 

https://panel.certum.pl/
https://sklep.certum.pl/mapa-punktow-partnerskich-certum
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2. Proces zdalnej weryfikacji tożsamości 

 

Krok 1 – Wysłanie przez Operatora PPT zaproszenia do złożenia wniosku  

W pierwszym kroku Operator PPT ustali z Tobą sposób komunikacji (np. rodzaj komunikatora), po czym 

wyśle na Twój adres email zaproszenie do wypełnienia formularza z danymi do certyfikatu 

kwalifikowanego. 

 

Krok 2 – Wypełnienie formularza przez klienta 

 Otrzymujesz wiadomość e-mail o tytule Prośba o wypełnienie wniosku z linkiem do formularza. 

 

Kliknij w przycisk Przejdź do wniosku.  

I. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w Systemie Certum, to: 

1. Automatycznie zostanie założone konto w Systemie Certum, login to Twój adres e-mail; 

2. Pojawi się formularz, w którym należy nadać hasło do konta; 

3. Utwórz hasło i naciśnij przycisk Resetuj hasło, następnie zostanie wyświetlony formularz 

logowania do Systemu Certum;  

4. Zaloguj sią na swoje konto. 
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II. Jeżeli masz już konto w Systemie Certum, to wyświetlona zostanie strona logowania. 

 

Po zalogowaniu na konto: 

1. Pojawi się formularz, w którym należy sprawdzić, czy okres ważności usługi jest zgodny z 

Twoim zamówieniem. Następnie wpisz/podaj nazwę karty wirtualnej (dotyczy to tylko 

certyfikatu SimplySign, nazwa może wskazywać np. na imię i nazwisko subskrybenta), która 

zostanie Ci przyporządkowana w wyniku złożenia wniosku. 

 

2. Następnie naciśnij przycisk Dalej, pojawi się formularz do wypełnienia danymi do certyfikatu.  
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3. Wypełnij cały formularz i kliknij przycisk Dalej, pojawi się Podsumowanie. 
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4. Zweryfikuj poprawność danych w Podsumowaniu, naciśnij przycisk Dalej. Pojawi się 

informacja o wygenerowaniu dokumentów. Dodatkowo prezentowany jest numer umowy 

(wniosku). 

 

5. Naciśnij przycisk Dalej, pojawi się Podsumowanie. 
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Krok 3 – Identyfikacja bankowa  

W kolejnym kroku wykonaj bankowy przelew weryfikacyjny. W tym celu, w Podsumowaniu naciśnij 

niebiski przycisk Akceptuję i przechodzę dalej. Pojawi się formularz pozwalający na wybór banku, w 

którym posiadasz konto. 

 

Wybierz swój bank, zostaniesz przeniesiony do serwisu transakcyjnego banku, w którym zrobisz 

przelew, a po jego wykonaniu automatycznie powrócisz do systemu Certum. 
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Następnie informujesz Operatora PPT o wykonaniu przelewu weryfikacyjnego. W tym momencie 

Operator może rozpocząć zdalną identyfikację. 

 

Krok 4 – Identyfikacja przez narzędzie Ariadnext 

Identyfikacja z wykorzystaniem narzędzia Ariadnext rozpoczyna się wraz z wysłaniem do Ciebie 

wiadomości SMS przez Operatora PPT. Nadawcą tej wiadomości jest AriadNEXT, zawiera ona link do 

przeprowadzenia zdalnej identyfikacji: 

 

Kliknij w przesłany link, zostaniesz przeniesiony do systemu, w którym wykonasz zdalną identyfikację. 

Następnie wykonuj „polecenia” aplikacji, czyli: 

1. zrób zdjęcie awersu i rewersu dokumentu tożsamości, 

2. zrób sobie zdjęcie, tzw. selfie. 

Po wykonaniu powyższych czynności poinformuj Operatora o przeprowadzonej identyfikacji.  
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Krok 5 – Podpisanie Oświadczenia 

Po poprawnym wykonaniu  przelewu weryfikacyjnego i identyfikacji z wykorzystaniem narzędzia 

Ariadnext przejdziesz do podpisania Oświadczenia (podpisywane jest przez osobę ubiegającą się o 

wydanie certyfikatu i przez Operatora PPT). 

1. W tym celu kliknij na ekranie Podsumowania, na  przycisk Podpisz Oświadczenie 

 

2. Wyświetli się treść Oświadczenia. Po kliknięciu na przycisk Podpisz, na podany we wniosku 

numer telefonu otrzymasz wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym. 

3. Na ekranie pojawi się okno do podania otrzymanego kodu SMS. Wprowadź poprawny kod i 

kliknij na przycisk Podpisz: 

 

 

4. Po poprawnym wprowadzeniu kodu wyświetli się informacja, ze dokument został podpisany: 
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5. Na dole dokumentu, w miejscu podpisu Wnioskodawcy pojawi się złożony podpis. 

 

6. Po kliknięciu na przycisk Dalej wyświetli się okno podsumowujące podpisanie Oświadczenia. 
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Po wykonaniu podpisu, Oświadczenie podpisuje Operator PPT, następnie wniosek o wydanie 

certyfikatu  kwalifikowanego jest przesyłany online do Certum w celu wydania certyfikatu 

kwalifikowanego. 

O wydaniu certyfikatu kwalifikowanego, Certum poinformuje Cię w wiadomości email. 

 

 

 

W przypadku niedokończenia procesu podpisywania kodem SMS, należy w Panelu 

Certum wybrać swój wniosek i kliknąć na przycisk „Podpisz Oświadczenie”. 

 

 


