Zestawienie ofert podpisu kwalifikowanego
Dostawca

Opis pakietu

Cena netto

Odbiór i autoryzacja

Szkolenie

Okres
ważności

Zestaw kwalifikowany mini
(karta SIM, czytnik mini).

219 zł

W jednostkach KIR lub bankach
spółdzielczych.

Brak

Oferta zakupu pakietu
w dwóch opcjach standard
i biznes. Każda z wersji
zawiera (czytnik kart, oprogramowanie do składania
podpisów, wsparcie techniczne i opiekun, stacjonarny odbiór); dodatkowo
w wersji biznes jest instalacja oprogramowania, szkolenie z obsługi, tytuł zawodowy i znacznik czasu.

Koszt standardowy to
299,00 zł netto za pakiet
standard, 599,00 zł netto
za pakiet biznes.

Na ternie całej Polski w punktach
partnerskich lub centrala EuroCert w Warszawie przy puławskiej 472 lub dojazd do klienta na
terenie całej Polski wedle ceny
z tabeli usługi dodatkowe lub
w cenie pakietu biznes, każde dogodne dla klienta miejsca.

Pakiet zawiera: przygotowanie umowy, potwierdzenie tożsamości, wysłanie
umowy, wydanie podpisu,
instalacja oprogramowania, rejestracja i aktywacja certyfikatu, szkolenie,
opiekun klienta wsparcie
techniczne.

W zależności czy weryfikacja odbywa się
w trakcie spotkania czy
zdalnie:
• Cena 700 zł (spotkanie) lub 900 zł (zdalnie) przy certyfikacie
wydawanym na 1 rok.
• 779 zł (spotkanie)
i 979 zł (zdalnie) przy
certyfikacie wydawanym na 2 lata.
• 889 zł (spotkanie) lub
1089 zł (zdalnie) przy
certyfikacie wydawanym na 3 lata.

Zestaw kwalifikowany.

Zestaw kwalifikowany (na
zestaw składa się certyfikat,
oprogramowanie
do składania i weryfikacji
podpisu elektronicznego,
nielimitowane kwalifikowane znaczniki czasu).

Usługi dodatkowe

Przedłużenie certyfikatu

Uwagi

Dane kontaktowe

2 lat

Aplikacja Szafir w cenie.

Zestaw odnowieniowy na
2 lata w cenie 145 zł netto.

Zestaw na stronie w regularnej cenie kosztuje 288 zł.

Agnieszka Dodolak
Specjalista ds. obsługi klienta
 885 550 494

W cenie pakietu
biznes, w wersji
standard koszt 35 zł
netto.

2 lata

Usługi, których nie zawiera wersja standard
są dodatkowo płatne.

Przedłużenie pakietu na kolejne 2 lata w cenie 140 zł netto.

Koszt w cenie regularnej to
240 zł za standard i 450 zł za
biznes; możliwość przygotowania i wydania podpisów
kwalifikowanych dotyczy osób
przebywających na terenie
Polski, jak i poza granicami,
osoby przebywające poza
granicami Polski, otrzymują
podpis całkowicie zdalnie,
bez konieczności przyjazdu do
kraju.

Adam Furtak
Key Account Manager
 790 216 959
 adam.furtak@eurocert.pl

Podczas spotkania (w miastach
wojewódzkich dojazd jest w cenie pakietu) lub zdalnie; wydawany w ciągu 30 min, całe spotkanie zakończone szkoleniem trwa
ok 1h.

W cenie pakietu (stacjonarne lub online).

1 rok,
2 lub 3 lata

Aplikacja
mobilna SimplySign oraz
znacznik czasu zgodny z eIDAS wliczone
w cenę certyfikatu.

Odnowienie:
• 1 rok 139 zł lub 259 zł
• 2 lata 189 zł lub 289 zł
• 3 lata 279 zł lub 379 zł
Wyższa cena za odnowienie
pakietu dotyczy wersji ekspres
(doradca odnawia e-podpis
zdalnie poprzez połączenie
z komputerem oraz dokonuje
aktywacji nowego certyfikatu), niższa cena dotyczy wersji
standard (w opcji standard
wysyłany jest e-mailem kod
aktywacyjny oraz instrukcja –
odnowienie epodpisu należy
przeprowadzić samodzielnie).

Przy jednorazowym zakupie
większej ilości (100, 1000 sztuk)
możliwość dostosowania oferty i jej szczegółów; jest to najdroższa cenowo oferta, ale też
najbogatsza pod względem
korzyści, duży plus to względy
praktyczne, jak szkolenie online i zdalna weryfikacja.

Maciej Klafczyński
 504 024 518
 maciej.k@esign.pl

Zestaw Token:
• Ważność certyfikatu
2 lata 180 zł.
• Odnowienie certyfikatu na nowej karcie
- ważność certyfikatu
2 lata 125 zł.
• Dostawa na terenie
miasta wojewódzkiego* 50 zł.

Dostawa na terenie miasta wojewódzkiego 50 zł lub odbiór osobisty w punkcie.

Wsparcie techniczne
w cenie certyfikatu
pod numerem 22
720 79 55 od 8:00 do
18:00 od poniedziałku do piątku.

2 lata

Oprogramowanie
PEM-HEART Signature,
czytnik Token, karta
sim, 100 znaczników
czasu na dobę w cenie certyfikatu.

140 zł netto na kolejne 2 lata.

Cena cennikowa zestawu: token na 2 lata 285 zł netto.

Mail do składania zamówień:
 sprzedaż@cencert.pl

Certyfikat ważny:
• 1 rok 112 zł.
• 2 lata 123 zł.

W czasie COVID tylko odbiór
w punkcie.

Brak

1 rok lub 2
lata

Karta kryptograficzna
oraz czytnik USB jako
usługi
dodatkowo
płatne (karta 65 zł,
czytnik 45 zł).

Odnowienie:
• Na rok 89 zł.
• Na 2 lata 119 zł.

Osoby do kontaktu:
Hubert Antoszewski
 600 138 307
Adam Tokaj
 538 931 919
Alla Oporska
 784 375 558
Brak

Justyna Dzięcioł
Specjalista ds. sprzedaży
krajowej
 sigillum@pwpw.pl
 justyna.dzieciol@pwpw.pl
 22 464 79 79
 727 042 129
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