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QuickSSL Premium
GeoTrust QuickSSL Premium to wydawany w ciągu kliku minut certyfikat SSL zapewniający szyfrowane połączenie
ze stroną internetową. Wybierany najczęściej do ochrony przesyłanych informacji, gdy uwierzytelnienie firmy
nie jest konieczne. Zaletą tego certyfikatu jest jego atrakcyjna cena i szybki czas wydania.

Przekonaj się jak działa certyfikat pod adresem: demo17.ssl24.pl

Certyfikat DV (Domain Validation)
Certyfikat DV (Domain Validation) wystawiany jest na podstawie automatycznej weryfikacji prawa
podmiotu do posługiwania się domeną. Certyfikat typu DV jest anonimowy, zapewnia jedynie
szyfrowanie, bez potwierdzenia tożsamości właściciela certyfikatu.

Pieczęć GeoTrust True Site Seal
Pieczęć GeoTrust True Site Seal pokazuje odwiedzającym stronę internetową,
że jest ona chroniona certyfikatem SSL od rozpoznawalnego wystawcy. Zainstalowana
na stronie internetowej wyświetla aktualną datę i godzinę, a po kliknięciu informacje
zweryfikowane przez GeoTrust – w przypadku certyfikatów DV będzie to nazwa chronionej domeny.

Oferta cenowa
Okres ważności

Cena GeoTrust

Nowy certyfikat
Rabat 15%

Wznowienie certyfikatu
Rabat 17%

1 rok

$149

$127

$124

2 lata

$261

$222

$217
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SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi
opłatami. Dla stałych klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny
w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (pieniądze/sprzedaż) Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia złożenia
zamówienia. Podane ceny są cenami netto.

Cechy certyfikatu

Czas wydania

99,9%

$500000

Kompatybilność przeglądarek

Gwarancja finansowa

Czas wystawienia certyfikatu

Certyfikat posiada najwyższą

Certyfikat objęty programem

zredukowany do minimum, dzięki

z możliwych rozpoznawalność

ochrony gwarancyjnej NetSure

skróconej procedurze weryfikacji.

przez przeglądarki internetowe.

Protection Plan.

Certyfikat typu Single Domain

Siła szyfrowania: do 256-bit

Certyfikat przeznaczony dla pojedynczej
nazwy hosta np. nazwadomeny.pl lub
poczta.nazwadomeny.pl

Moc szyfrowania danych. Certyfikaty
z naszej oferty zdolne są do bardzo silnego
szyfrowania na poziomie 256-bit.

Obsługa urządzeń mobilnych

Weryfikacja: Domain Validation

Certyfikat kompatybilny
z oprogramowaniem większości
urządzeń mobilnych.

Domain Validation (DV), to niski poziom
uwierzytelnienia: automatyczna weryfikacja
domeny.

Licencja na serwer: nielimitowana

Okres ważności: 1 - 4 lat

Możliwość użycia certyfikatu na dowolną
liczbę fizycznych serwerów.

Możliwość wyboru okresu ważności
certyfikatu. Wybór dłuższego okresu
pozwala na oszczędności w skali roku.

Bezpłatne Reissue

Ochrona dodatkowej domeny

Możliwość bezpłatnego ponownego
wydania certyfikatu w okresie jego
ważności.

Dla nazw maks. 3 poziomu z prefiksem
www, np.: www.nazwadomeny.pl, certyfikat
dodatkowo ochroni samą domenę (bez
www): nazwadomeny.pl.
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GeoTrust Root CA

Wsparcie OCSP i CRL

Cyfrowy identyfikator Urzędu Certyfikacji,
obecny w większości przeglądarek
i systemów operacyjnych.

Online Certificate Status Protocol
i Certificate Revocation pozwalają
weryfikować status certyfikatu.

Zgodność ze standardami
WebTrustSM/TM
Urząd spełnia międzynarodowe wymogi
poufności i bezpieczeństwa internetowego.

Korzyści SSL24
Dodatkowy okres ważności

Zmiana nazwy hosta

Wcześniejsze wznowienia certyfikatu premiowane
dodatkowym okresem ważności.

Możliwość bezpłatnej zmiany nazwy hosta
w obrębie tej samej domeny w ciagu 30 dni.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Powiadomienia o wygasaniu

Gwarancja zwrotu pieniędzy za zakupiony
certyfikat, 14 dni na zmianę decyzji klienta.

Powiadomienia e-mail i sms o wygasaniu certyfikatu wysyłane przed upływem jego ważności.

Tańsze wznowienia

Bezpłatna pomoc techniczna

Wznowienia w SSL24 są tańsze niż zakup
nowego certyfikatu SSL.

Wsparcie specjalistów SSL24 oraz narzędzia
testujące online.

Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.
Promujemy i dostarczamy certyfikaty SSL już od 2001 roku – od czasu, kiedy
w Polsce dynamicznie zaczął rozwijać się internetowy biznes i pojawiło się realne
zapotrzebowanie na usługi związane z bezpieczeństwem. Od wielu lat działamy
jako Platinum Partner największych światowych Urzędów Certyfikacji SSL: Thawte,
Symantec (dawniej VeriSign) i GeoTrust.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Portal SSL24 to nie tylko platforma sprzedaży certyfikatów
SSL – to także miejsce, gdzie oferujemy profesjonalne wsparcie
przed i posprzedażowe, informujemy o nowościach w branży,
zagrożeniach w internecie oraz aspektach prawnych. Mówi się
o tym, że internet jest idealnym narzędziem dla przedsiębiorców
– my chcemy sprawić, aby był także narzędziem bezpiecznym.

Centrum Technologii Internetowych
CTI Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 93/10, 65-058 Zielona Góra
68 457 00 00
68 457 00 01
info@ssl24.pl
www.ssl24.pl

GeoTrust to najszybciej rozwijający się wystawca certyfikatów SSL. Nowatorskie
rozwiązania GeoTrust pozwalają firmom w optymalny sposób zabezpieczyć interesy
prowadzone w sieci. Możliwość użycia certyfikatów na nielimitowanej liczbie
serwerów, solidne procedury uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwo to niewątpliwe atuty tej marki. Szeroki
asortyment certyfikatów, a także ich atrakcyjne ceny sprawiły, że GeoTrust coraz chętniej wybierają przedsiębiorcy
na całym świecie.
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