
Weryfikacja podpisów elektronicznych 
Instrukcja dla odbiorców dokumentów przesłanych w formie elektronicznej  

przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

www.citihandlowy.pl 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
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Wprowadzenie 
 

Niniejszy dokument prezentuje sposób, w jaki odbiorcy mogą zweryfikować 

autentyczność podpisu złożonego pod dokumentem w formacie PDF. 

Dokumenty przesyłane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (np. gwarancje 

bankowe) opatrzone są podpisem kwalifikowanym. 

Aby zweryfikować podpis pod dokumentem w formie elektronicznej, jego odbiorca 

powinien sprawdzić: 

• Tożsamość osoby, która podpisała dokument (powinno być: Imię i nazwisko 

zgodnie z pełnomocnictwami Banku Handlowego w Warszawie S.A.) 

• Ważność podpisu tj.: 

– Status (powinno być: Podpis jest prawidłowy i ważny) 

– Informację, w czyim imieniu dokument został podpisany (powinno być: Bank 

Handlowy w Warszawie S.A.) 

– Nazwę wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (powinno być: Krajowa Izba 

Rozliczeniowa) 



 

W celu weryfikacji podpisu złożonego pod dokumentem PDF należy otworzyć 

Panel Podpis w aplikacji Adobe Reader 
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Wprowadzenie 

Po kliknięciu ‚Panel Podpis’, po lewej stronie 

ekranu zostanie wyświetlona sekcja ‚Podpisy’ 
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1. Sprawdzenie tożsamości osób podpisanych pod dokumentem 

1. Dane osób, które 

podpisały dokument 

2.Widok podpisu wskazanego w 

panelu z lewej (powyżej): 

faksymile oraz szczegóły 

podpisu elektronicznego 

3. Po kliknięciu w ramkę podpisu 

wyświetlone zostaną szczegóły 
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2. Sprawdzenie ważności podpisów 

1. Szczegóły podpisu: 

Informacja o tym, kto 

złożył podpis i czy podpis 

jest ważny 

2. Po kliknięciu ’Właściwości podpisu’ 

wyświetlone zostaną dalsze informacje o 

podpisie 
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3. Sprawdzenie ważności podpisów – c.d. 

1. Szczegóły podpisu: 

Informacja o tym, kto 

złożył podpis i czy 

podpis jest ważny 

2. Dokładny czas 

złożenia podpisu przez 

osobę wymienioną 

powyżej 

3. Informacje o certyfikacie 

autora podpisu. Po kliknięciu 

‚Pokaż certyfikat…’ 

wyświetlone zostaną kolejne 

informacje 
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4. Sprawdzenie szczegółów certyfikatu autora podpisu 

3. Imię i nazwisko 

osoby, która podpisała 

dokument 

4. Powtórzone - Imię i 

nazwisko osoby, która 

podpisała dokument 

5. Informacja, w czyim imieniu 

dokument został podpisany  

(Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 

6. Informacja o wystawcy certyfikatu 

kwalifikowanego  

(Krajowa Izba Rozliczeniowa) 
2 
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Ważne informacje 
 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności podpisu pod dokumentem 

prosimy o kontakt z Bankiem 

InfoTrade 801 258 369 

http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/egwarancja_pl.pdf


Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również 

prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 


