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Czym jest eID
Elektroniczne potwierdzenie tożsamości eID umożliwia Użytkownikom posiadającym zakupioną
usługę mobilnego podpisu elektronicznego SimplySign potwierdzić swoją tożsamość zdalnie w
Santander Bank Polska z wykorzystaniem Santander Internet w procesie wnioskowania o wydanie
certyfikatu kwalifikowanego.
Niniejsza instrukcja opisuje proces uzyskania e-podpisu SimplySign z wykorzystaniem usługi eID
w systemie panel.certum.pl.
Proces eID dotyczy wnioskowania o certyfikat kwalifikowany osobisty (bez danych
firmowych). Na etapie przekazania danych do wniosku, Użytkownik zostaje
przekierowany do systemu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
(punkt 3 instrukcji).

Jak wygląda proces wnioskowania?
Aby uzyskać podpis SimplySign z potwierdzeniem tożsamości za pomocą usługi eID Santander Bank
Polska:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zaloguj się do swojego konta w panelu Certum.
Rozpocznij proces wnioskowania o certyfikat kwalifikowany.
Przekaż dane z Santander Bank Polska do wniosku o wydanie certyfikatu.
Zweryfikuj przekazane dane do panelu Certum.
Złóż wniosek o certyfikat i podpisz Oświadczenie.
Zainstaluj certyfikat na urządzeniu mobilnym.

Pamiętaj, aby mieć dostęp do :
I.
II.
III.

Swojej skrzynki email.
Bankowości elektronicznej Santander Internet z narzędziem autoryzacji.
Telefonu komórkowego, którego numer zostanie podany we wniosku o wydanie
certyfikatu kwalifikowanego. Na numer telefonu zostanie wysłany kod SMS, który jest
niezbędny do podpisania Oświadczenia w końcowym etapie wnioskowania.

1. Logowanie do panelu Certum
Przejdź do strony panel.certum.pl, następnie podaj swój adres email oraz hasło i kliknij Zaloguj.

1.1. Utworzenie konta dla nowego Użytkownika
Jeżeli nie posiadasz konta w panelu Certum skorzystaj z opcji Zarejestruj się. W następnym kroku
zostaniesz poproszony o podanie adresu email i hasła do nowego konta. Po podaniu wymaganych
danych kliknij na przycisk- Zarejestruj się.
Hasło powinno zawierać:




1 wielką literę,
1 małą literę,
1 cyfrę ,
certum.pl
infolinia@certum.pl

Strona |4


1 znak specjalny.

Na Twój adres email zostanie wysłany link weryfikacyjny, na który należy kliknąć w celu potwierdzenia
założenia konta:
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2. Rozpoczęcie procesu wnioskowania o certyfikat kwalifikowany
Kliknij na przycisk Wypełnij wniosek, aby rozpocząć proces wnioskowania. Na kolejnym ekranie jako
sposób uzyskania certyfikatu wybierz eID – elektroniczne potwierdzenie tożsamości:

Wnioskowanie rozpoczyna się od ekranu Dane certyfikatu:
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Jeżeli zakupiłeś produkt na sklepie Certum, jako Sposób realizacji wniosku wybierz wariant
SimplySign – produkt, następnie wskaż okres ważności zakupionej usługi (podpis 1-roczny, 2letni lub 3-letni):



Jeżeli posiadasz e-kod, jako Sposób realizacji wniosku wybierz wariant SimplySign – e-kod
(kod aktywacyjny) i wpisz posiadany 16 znakowy kod:

Następnie wybierz początek ważności certyfikatu (domyślnie włączona jest opcja Certyfikat ważny
niezwłocznie po aktywacji). Dodatkowo wpisz nazwę karty oraz wybierz język dokumentów. Aby
przejść do kolejnego etapu kliknij na przycisk Dalej.

3. Przekazanie danych do wniosku przez eID – przekierowanie do systemu
Santander Bank Polska
Na tym etapie zostaniesz przekierowany do systemu Santander Bank Polska w celu przekazania
danych z konta bankowego do wniosku o wydanie certyfikatu.
Santander Bank Polska w celu potwierdzenia wykonywanych czynności na koncie
wysyła Użytkownikowi powiadomienia autoryzacyjne. W instrukcji przedstawione
są powiadomienia SMS. Rodzaj autoryzacji jest zależny od ustawień konta
Użytkownika.

3.1. Logowanie
W pierwszej kolejności system bankowy uruchomi proces logowania do konta:


KROK 1 – podanie loginu:



KROK 2 – podanie hasła:
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KROK 3 – wprowadzenie kodu SMS:

3.2. Potwierdzenie
Po przejściu przez logowanie potwierdzisz przekazanie danych z konta bankowego do wniosku
o wydanie certyfikatu w systemie panel Certum.
W tym celu zostaniesz poproszony o:


wpisanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany regulamin świadczenia usługi:
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Akceptację regulaminu narzędziem autoryzacji (przykładowo SMS):

Na kolejnym ekranie wyświetlą się Twoje dane, które zostaną przekazane do Asseco Data Systems:



Dane osobowe,
Dokument tożsamości,
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Dane kontaktowe,
Adres zameldowania,
Adres do korespondencji.

Poniższy screen przedstawia tylko dane z sekcji DANE OSOBOWE:

Następnie potwierdź aktualność wszystkich danych oraz wyraź zgodę na ich przekazanie
do Asseco Data Systems, zaznaczając wymagane checkboxy:

Należy zautoryzować poprawność i przekazanie danych poprzez narzędzie autoryzacji (przykładowo
SMS):
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Na ostatnim ekranie w systemie Santander Bank Polska wyświetli się potwierdzenie dyspozycji
przekazania danych. Aby wrócić do panelu Certum kliknij – Kontynuuj w Asseco Data Systems.

4. Powrót do panelu Certum
Po zaakceptowaniu przekazania danych, wrócisz do sytemu Certum, do ekranu Podsumowania.
Twoje dane przekazane z Santander Bank Polska zostały automatycznie wpisane do wniosku o wydanie
certyfikatu. Na ekranie Podsumowania zweryfikuj poprawność danych.

certum.pl
infolinia@certum.pl

S t r o n a | 11

W przypadku kliknięcia na przycisk „Rezygnuję” proces wnioskowania zostaje
anulowany.

5. Złożenie wniosku i podpisanie dokumentów
Ostatni etap związany jest z podpisaniem dokumentów do złożenia wniosku.

Przygotuj swój telefon komórkowy, którego numer podany jest we wniosku.
Otrzymasz kod SMS do podpisania dokumentów.

Na ekranie dostępne będą 3 dokumenty:




Raport z usługi eID,
Oświadczenie,
Regulamin kwalifikowanych Usług Zaufania.

Po zapoznaniu się z regulaminem i sprawdzeniem poprawności danych zawartych w Oświadczeniu
i raporcie przejdź do podpisania – przycisk Podpisz dokumenty.
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Kliknięcie przycisku „Podpisz dokumenty” oznacza akceptację informacji i danych
zawartych w Oświadczeniu.

Na kolejnym ekranie wyświetli się treść dokumentów. Podpis (pieczęć) należy złożyć na Oświadczeniu.
W tym celu kliknij na przycisk Podpisz (na dole ekranu).

Na numer telefonu podany we wniosku wysłany zostanie kod SMS do złożenia podpisu. Wprowadź
otrzymany kod w oknie Podpisywanie dokumentu:
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Po poprawnym wprowadzeniu kodu i kliknięciu na przycisk Podpisz otrzymasz informację
potwierdzającą złożenie podpisu:

Złożony podpis (pieczęć) będzie widoczny na dole Oświadczenia. Aby przejść do zakończenia procesu
kliknij na przycisk Dalej.
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Na ostatnim ekranie wyświetli się Podsumowanie i komunikat o tym, że informacja o wydaniu
certyfikatu kwalifikowanego zostanie wysłana na Twój adres email.

W mailu informującym o wydaniu certyfikatu, otrzymasz wskazówki jak zainstalować certyfikat
na swoim urządzeniu mobilne.
Pełną instrukcję instalacji certyfikatu znajdziesz tutaj .
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