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Dokumenty podpisuj elektronicznie!
Korzystaj z prostych rozwiązań i używaj kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego i unijnego rozporządzenia eIDAS,
jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Elektroniczny obieg dokumentacji w oparciu o kwalifikowany podpis
elektroniczny pozwoli Państwu zachować łatwy dostęp do naszych usług, bez konieczności przesyłania dokumentów
w formie papierowej oraz kontaktów osobistych.

Warto wiedzieć:

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Co mówią przepisy?
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Rozporządzenie eIDAS dopuszcza trzy
poziomy podpisu elektronicznego:
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• podstawowy
• zaawansowany
• kwalifikowany
Każdy rodzaj podpisu elektronicznego jest
podpisem zgodnym z eIDAS, ale tylko podpis
kwalifikowany może być w pełni uznany za
równoważny podpisowi odręcznemu i daje
pewność co do tożsamości podpisującego
i ważności jego oświadczenia (co ważne:
samodzielnie, bez dodatkowych narzędzi).
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Kwalifikowany podpis elektroniczny jest składany przy użyciu
kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego, przypisanego
do konkretnej osoby fizycznej, identyfikowalnej w tym
certyfikacie imieniem, nazwiskiem oraz numerem dokumentu
tożsamości lub PESELem. W ten sposób następuje powiązanie
podpisu z konkretną osobą.

Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?
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Podpisy kwalifikowane są wydawane w całej Europie. W Polsce jest kilku
dostawców o tym statusie. Możliwe jest nawet uzyskanie certyfikatu
zdalnie. Lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania w ramach
UE znajduje się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
(należy wybrać dostawcę z certyfikatem „QCert for Esig”).

Jak złożyć dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Banku?
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (PDF z podpisem w standardzie PADES) należy
przesłać e-mailem, w odpowiednio zabezpieczony sposób, do Doradcy Bankowego lub Doradcy CitiService.

Korzyści:
bez wychodzenia z domu i kontaktu bezpośredniego – ważne dla naszego bezpieczeństwa w dobie COVID-19
szybko i wygodnie – jeden podpis dla całego dokumentu, bez podpisywania każdej strony osobno; dokumenty podpisane
elektronicznie trafiają do Citi Handlowy natychmiast
 ezpiecznie – autentyczność podpisu potwierdzana przez niezależną instytucję wystawiającą certyfikaty; poprawność danych
b
można zweryfikować w każdej chwili w publicznie dostępnym rejestrze certyfikatów
łatwa obsługa – dostępne różne formy składania podpisu elektronicznego i obsługującego go oprogramowania
oszczędnie – brak kosztów ponoszonych na tradycyjną wysyłkę dokumentacji
ekologicznie – dokumenty podpisane elektroniczne to jednocześnie mniej dokumentacji papierowej,
a tym samym kolejny krok w trosce o środowisko

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym
lub Doradcą CitiService.
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