
 

 

NOWY PODPIS ELEKTRONICZNY 

Zestaw Standard z dostępem do e-Akademii Certum 

 

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do 
e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz 
się jak instalować podpis elektroniczny i jak 
go używać w codziennej pracy, a także jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, 
używając produktów Certum. 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

318,58 zł brutto 367,76 zł brutto 
258,99 zł netto 298,99 zł netto 

Zestaw Standard  

 

Zestaw Certum STANDARD  to urządzenie 
do składania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego. 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

293,97 zł brutto 343,17 zł brutto 
239.00 zł netto 279,00 zł netto 

Zestaw Mini z dostępem do e-Akademii Certum 

 

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do 
e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz 
się jak instalować podpis elektroniczny i jak 
go używać w codziennej pracy, a także jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, 
używając produktów Certum. 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

330,86 zł brutto 380,06 zł brutto 
268,99 zł netto 308,99 zł netto 

Zestaw Mini 

 

Urządzenie do składania bezpiecznego 
podpisu elektronicznego. Dzięki niewielkim 
rozmiarom zestaw CERTUM Mini jest 
bardzo wygodny w użyciu i wprost idealny 
dla klientów poszukujących rozwiązań 
mobilnych. 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

306,27 zł brutto 355,47 zł brutto 
249,00 zł netto 289,00 zł netto 

SimplySign - mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny 

 

SimplySign zmieni Twojego smartfona w 
nowoczesne narzędzie pracy, dzięki 
któremu szybko i wygodnie podpiszesz 
wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je 
własnoręcznie. - funkcjonuje bez fizycznej 
karty i czytnika;  
- działa na urządzeniach mobilnych (Android 
i iOS) jak i na komputerach (PC, MacOS);  
- umożliwia podpisywanie e-Dokumentów 
on-line 24/7 w dowolnym momencie, z 
każdego miejsca na świecie;  
- gwarantuje bezpieczeństwo czynności 
wykonywanych online (zgodność z eIDAS, 2 
składnikowe uwierzytelnienie). 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

367.77 zł brutto 478,47 zł brutto 
299,00 zł netto 389,00 zł netto 

 

 



 

 

 

ODNOWIENIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM 
z dostępem do e-Akademii Certum (kod aktywacyjny) 

 

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do 
e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz 
się jak instalować podpis elektroniczny i jak 
go używać w codziennej pracy, a także jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, 
używając produktów Certum. 
- odnowienie wykonasz szybko, przez 
internet, 
- otrzymasz 5000 kwalifikowanych 
znaczników czasu miesięcznie, 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

146,36 zł brutto 202,94  zł brutto 
118,99 zł netto 164,99 zł netto 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM 
z dostępem do e-Akademii Certum (karta aktywacyjna) 

 

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do 
e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz 
się jak instalować podpis elektroniczny i jak 
go używać w codziennej pracy, a także jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, 
używając produktów Certum. 
- odnowienie wykonasz szybko, przez 
internet, 
- otrzymasz 5000 kwalifikowanych 
znaczników czasu miesięcznie, 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

146,36 zł brutto 202,94  zł brutto 
118,99 zł netto 164,99 zł netto 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego SIMPLY SIGN 
z dostępem do e-Akademii Certum  

 

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do 
e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz 
się jak instalować podpis elektroniczny i jak 
go używać w codziennej pracy, a także jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, 
używając produktów Certum. 
- odnowienie wykonasz szybko, przez 
internet, 
- otrzymasz 5000 kwalifikowanych 
znaczników czasu miesięcznie, 

Ważność certyfikatu 1 
rok: 

Ważność certyfikatu 2 
lata: 

183,27 zł brutto 244,77  zł brutto 
149.00 zł netto 199,00 zł netto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z PODPISEM 

ELEKTRONICZNYM 
 

 

 

 

 

Ścieżka STANDARD Ścieżka EXPRESS 

podpis wydawany jest w ciągu 
7 dni roboczych 

od otrzymania dokumentów przez 
CERTUM (cena za 1 osobę) 

podpis wydawany jest w ciągu  
24 godzin 

od podpisania umowy 
(cena za 1 osobę) 

w biurze 
PROXIMA 

w siedzibie 
KLIENTA 

w biurze 
PROXIMA 

w siedzibie 
KLIENTA 

Przygotowanie dokumentów i potwierdzenie tożsamości 

• Przygotowanie dokumentów 

• Potwierdzenie tożsamości 

• Wysyłka dokumentów do 
Certum 

 

30,00 zł 
30,00 zł 
20,00 zł 

 

50,00 zł 
50,00 zł 
30,00 zł 

 

30,00 zł 
30,00 zł 
20,00 zł 

 
+ 25,00  zł 

50,00 zł 
50,00 zł 
30,00 zł 

 
+ 25,00  zł 

 
 

Usługi związane z podpisaniem Sprawozdania 

• Pomoc w podpisaniu 
sprawozdania przez 
poszczególne osoby 

• Dojazd do siedziby klienta 

 
50 zł za każda rozpoczętą godzinę 

 
2 zł / km (poza granicami Nowego Sącza) 

 

 

 

*Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM 

SPRAWOZDANIA PROFILEM ZAUFANYM 
 

 

 

 

Usługi związane z podpisaniem Sprawozdania 

 

• Pomoc w założeniu profilu 
zaufanego 
 

• Pomoc w podpisaniu 
sprawozdania przez 
poszczególne osoby 

 

• Dojazd do siedziby klienta 
 

 
50 zł za każda rozpoczętą godzinę pracy 

 

 

 

 

*Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) 

 


