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Oferta* na certyfikaty SSL  

dla Sądów i Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

 
1) Certum Trusted SSL 

Certyfikat przeznaczony jest dla instytucji finansowych, dużych sklepów internetowych, stron dużych korporacji dbających 

o reputację, których klienci oczekują najlepszych zabezpieczeń potwierdzonych wysokością gwarancji finansowych. 

- rozpoznawalność: 99% przeglądarek 

- szyfrowanie: 128-256 bit 

- przeznaczenie: zabezpiecza pojedynczą nazwę domenową 

- gwarancja złamania szyfru: 400 000 € 

- walidacja na poziomie OV w języku polskim 

- okres: 1 bądź 2 lata 

- cena: 411,40 zł netto/ rok  bądź  741,40 zł netto/2 lata 

 

2) Digicert SSL Plus 

Certyfikat DigiCert SSL Plus jest wydawany po weryfikacji danych organizacji. Zabezpiecza jedną nazwę domenową (z 

prefiksem www i bez www). Certyfikat posiada wszystkie cechy najpopularniejszych certyfikatów SSL. 

- rozpoznawalność: 99% przeglądarek 

- szyfrowanie: 128-256 bit 

- przeznaczenie: zabezpiecza pojedynczą nazwę domenową 

- gwarancja złamania szyfru: 1 000 000 $ 

- walidacja na poziomie OV w języku angielskim 

- okres: 1 bądź 2 lata 

- cena: 523,21 zł netto/rok bądź 931,85 zł netto/2 lata 

 

3) Certum Trusted SSL Wildcard 

Certyfikat przeznaczony jest dla instytucji finansowych, dużych sklepów internetowych, stron dużych korporacji dbających 

o reputację, których klienci oczekują najlepszych zabezpieczeń potwierdzonych wysokością gwarancji finansowych. 

- rozpoznawalność: 99% przeglądarek 

- szyfrowanie: 128-256 bit 

- przeznaczenie: zabezpiecza pojedynczą nazwę domenową oraz wszystkie jej subdomeny 

- gwarancja złamania szyfru: 400 000 € 

- walidacja na poziomie OV w języku polskim 

- okres: 1 bądź 2 lata 

- cena: 823,90 zł netto/ rok bądź 1483,90 zł netto/2 lata 

 

4) DigiCert Wildcard Plus 

Certyfikat do ochrony nielimitowanej liczby subdomen na nielimitowanej liczbie serwerów. Typ Wildcard jest polecany 

każdemu, kto zapewnia bezpieczeństwo na stronach opartych na subdomenach i na więcej jak jednym serwerze. Wiele 

agencji rządowych, instytucji finansowych i związanych  z edukacją oszczędza wydatki, używając certyfikatów Wildcard. 

- rozpoznawalność: 99% przeglądarek 

- szyfrowanie: 128-256 bit 

- przeznaczenie: zabezpiecza pojedynczą nazwę domenową oraz wszystkie jej subdomeny 

- gwarancja złamania szyfru: 1 000 000 $ 

- walidacja na poziomie OV w języku angielskim 

- okres: 1 bądź 2 lata 

- cena: 1592,55 zł netto/rok bądź 2860,49 zł netto/2 lata 
 

 

 

*oferta ważna do 31.07.2018 r.  


