
KIR Szafir/mSzafir Zestaw kwalifikowany mini 
(karta SIM, czytnik mini)

Mobilny podpis mSzafir.

219 z³ netto na 2 lata

Certyfikat mSzafir z d³ugim 
terminem wa¿noœci:
2 lata, 2 tys. podpisów - 278 z³ 
netto

2 lata, 20 tys. podpisów - 338
z³ netto

2 lata, 100 tys. podpisów - 378
z³ netto

Odbiór w KIR SA
 i placówkach banków 
spó³dzielczych

Potwierdzenie 
to¿samoœci:
- moje ID
- certyfikat
kwalifikowany
- wizyta w placówce KIR

Wsparcie 
techniczne – 
infolinia czynna od 
poniedzia³ku do 
pi¹tku w godzinach 
8.00–18.00

https://www.elektro
nicznypodpis.pl/info
rmacje/pytania-i-o
dpowiedzi/

1 rok 
lub 2 lata

Aplikacja Szafir

Darmowa aplikacja na 
telefon oraz 
oprogramowanie 
Cloudsigner.

Zestaw odnowieniowy  na 2 
lata - 178  z³

Odnowienie mSzafir:
1 rok, 1 tys. - 200 z³ netto
1 rok, 10 tys. - 214 z³ netto
1 rok, 50 tys. - 238 z³ netto

Dowolna aplikacja 
podpisuj¹ca

Popisywanie dokumentów 
mo¿e odbywaæ siê przez 
portal mSzafir; Aplikacja 
mobilna mSzafir,
Dowolna aplikacja 
podpisuj¹ca.

Agnieszka Dodolak
Starszy Specjalista 
ds. Obs³ugi Klienta
 tel. 885 550 494

Eurocert Kwalifikowany Podpis 
Elektroniczny zestaw Token 
(czytnik formatu Pendrive).

Ponadto Kwalifikowany Podpis 
Elektroniczny chmurowy 
(w aplikacji mobilnej na 
telefony z systemem android
i iOS). 

1 rok - 219 z³ netto
2 lata - 259 z³ netto 
3 lata - 349 z³ netto

W wersji chmurowej:

1 rok - 299 z³ netto
2 lata - 369 z³ netto
3 lata - 429 z³ netto

Weryfikacja 
to¿samoœci w ponad 
300 punktach 
stacjonarnych na 
terenie ca³ej Polski. 

Wyrobienie podpisu
w 15 minut „od rêki”. 

Wyrobienie podpisu
z dojazdem do klienta 
na terenie ca³ej Polski  
– koszt dodatkowy 
150 z³ netto, w tej 
cenie wyrobienie do 
3 podpisów podczas 
jednego spotkania 
dla 3 ró¿nych osób.

Instalacja 
oprogramowania 
na komputerach
z systemem macOS
i Windows oraz 
szkolenie z obs³ugi 
podpisu – 45 z³ 
netto od osoby. 

1/2/3 lata Us³ugi, których nie 
zawiera wersja 
standard s¹ 
dodatkowo p³atne.

Przed³u¿enie pakietu na 
kolejne 2 lata w cenie 140 z³ 
netto

Mo¿liwoœæ uzyskania podpisu 
przez osobê przebywaj¹c¹ 
poza Polsk¹ bez koniecznoœci 
przyjazdu do kraju – sposób 
uzyskania i cennik dostêpny
u przedstawiciela firmy 
EuroCert.

Adam Furtak Key 
Account Manager 
tel. 790 216 959; e-mail: 
adam.furtak@eurocert.pl

Pakiet zawiera: przygotowanie 
umowy, potwierdzenie 
to¿samoœci, wys³anie umowy, 
wydanie podpisu, instalacjê 
oprogramowania, rejestracjê
i aktywacjê certyfikatu, 
szkolenie, wsparcie techniczne 
opiekuna klienta.

Wydanie certyfikatu zdalnie 
online lub lokalnie podczas 
spotkania stacjonarnego
z dojazdem w tej samej cenie. 
1 rok - 700 z³ netto przy 
certyfikacie wydawanym
w pakiecie z us³ug¹ premium.
 
2 lata - 779 z³ netto przy 
certyfikacie wydawanym
w pakiecie z us³ug¹ premium. 

3 lata - 889 z³ netto przy 
certyfikacie wydawanym
w pakiecie z us³ug¹ premium.

Podczas spotkania
(w miastach 
wojewódzkich dojazd 
jest w cenie pakietu) 
lub zdalnie; 
wydawany w ci¹gu 
30 min., ca³e 
spotkanie 
zakoñczone 
szkoleniem trwa ok. 1 
godziny.

W cenie pakietu 
(stacjonarne lub 
online).

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

Odnowienie (netto):
1 rok - 139 z³ lub 259 z³
2 lata - 189 z³ lub 289 z³
3 lata - 279 z³ lub 379 z³

Wy¿sza cena za odnowienie
pakietu dotyczy wersji ekspres
(doradca odnawia e-podpis
zdalnie poprzez po³¹czenie
z komputerem oraz dokonuje
aktywacji nowego 
certyfikatu), ni¿sza cena 
dotyczy wersji
standard (w opcji standard
wysy³any jest e-mailem kod
aktywacyjny oraz instrukcja –
odnowienie e-podpisu nale¿y
przeprowadziæ samodzielnie).

Przy jednorazowym zakupie 
wiêkszej liczby (100, 1000 
sztuk) mo¿liwoœæ 
dostosowania oferty i jej 
szczegó³ów; jest to 
najdro¿sza cenowo oferta, 
ale te¿ najbogatsza pod 
wzglêdem korzyœci, du¿y plus 
to wzglêdy praktyczne jak 
szkolenie online i zdalna 
weryfikacja.

Maciej Klafczyñski           
tel. 504 024 518; e-mail: 
maciej.k@esign.pl

eSIGN
ul. £opuszañska 37
02-220 Warszawa

biuro@esign.pl
+48 22 602 23 55

Kontakt w celu otrzymania 
indywidualnej oferty mo¿liwy 
jest równie¿ do partnerów 
Asseco, których lista dostêpna 
jest na: www.assecods.pl

1/2/3 lataCertum / Esign

Cencert Podpis kwalifikowany zestaw 
Token, podpis w chmurze rSign, 
odnowienie podpisu.

Zestaw Token:
1rok -178 z³ netto
2 lata - 215 z³ netto
3 lata - 315 z³ netto
4 lata - 500 z³ netto
5 lat - 690 z³ netto

Podpis rSign (w chmurze):
1 rok - 204 z³   
1 lata - 294 z³  
3 lata - 384 z³   

Odbiór osobisty 
w punktach rejestracji 
https://www.cencert.
pl/punkty-rejestracji.

Podpis w chmurze 
dostêpny u wybranych 
partnerów po 
zaznaczeniu rodzaju 
podpisu rSign podpis
w chmurze.

Wsparcie 
techniczne – 
infolinia czynna od 
poniedzia³ku do 
pi¹tku w godzinach 
8.00-18.00: 
https://www.cencer
t.pl/kontakt/

Dostêpne szkolenie:
https://youtu.be/IKF
qixc92P8
https://youtube.co
m/playlist?list=PL5M
ZJtuzCDzfYfeojQYD
0kR-4UZ2Xi5gz

1-5 lat Oprogramowanie 
PEM-HEART Signature, 
czytnik Token, karta 
SIM, 100 znaczników 
czasu na dobê 
w cenie certyfikatu.

Odnowienie certyfikatu online 
dla osób posiadaj¹cych 
certyfikaty CenCert:
1 rok - 100 z³ netto
2 lata - 125 z³ netto
3 lata - 240 z³ netto
4 lata - 385 z³ netto
5 lat - 510 z³ netto

Odnowienie certyfikatu na 
nowej karcie:
1 rok - 130 z³ netto
2 lata - 150 z³ netto
3 lata - 265 z³ netto
4 lata - 410 z³ netto 
5 lat - 535 z³ netto

Lista kodów rabatowych do 
uzyskania poprzez kontakt 
bezpoœredni.

Kontakt z infolini¹:
tel. 666 028 044
tel. 22 720 79 55

PWPW
Zestaw kwalifikowany: 
certyfikat, oprogramowanie 
do sk³adania
i weryfikacji podpisu 
elektronicznego, nielimitowane 
kwalifikowane znaczniki czasu.

1 rok - 119 z³ netto
2 lata - 129 z³ netto

W czasie COVID tylko 
odbiór w punkcie.

Brak 1 rok lub 2 
lata

Karta kryptograficzna 
oraz czytnik USB jako 
us³ugi dodatkowo 
p³atne (karta 65 z³, 
czytnik 45 z³).

Odnowienie: 
Odnownienie:
1 rok - 99 z³ netto
2 lata - 119 z³ netto

zdalne odnowienie 
certyfikatu na kolejne 2 lata 
134 z³ netto

Oferta wa¿na do kolejnej 
zmiany lub odwo³ania. 
Prosimimy o potwierdzenie 
zgodnie z danymi 
kontaktowymi.

Justyna Dziêcio³ 
Specjalista ds. Sprzeda¿y 
Krajowej sigillum@pwpw.pl 
justyna.dzieciol@pwpw.pl 
tel. 22 464 79 79, 727 042 129

Opis pakietu Cena netto Odbiór i autoryzacja Szkolenie Okres 
wa¿noœci

Us³ugi dodatkowe Przed³u¿enie certyfikatu Uwagi Dane kontaktoweDostawca

Zestawienie ofert podpisu kwalifikowanego

Zestawienie przygotowa³
r.pr. Sebastian Grzywacz


