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Symantec™ Secure Site with EV gwarantuje wzrost zaufania klientów i potwierdza wiarygodność serwisu 

internetowego. Wyświetlany w certyfikacie Symantec, zielony pasek adresu z widoczną nazwą firmy, informuje 

o bezpieczeństwie i poświadcza autentyczność odwiedzanej strony. Przedsiębiorstwa wybierające certyfikat 

Symantec z technologią EV budują swój wizerunek solidnych partnerów w internecie.

w internecie. Technologia EV pozwala wyświetlić zielony pasek z widoczną nazwą firmy w polu adresu przeglądarek 

internetowych, wyraźnie sygnalizując internautom bezpieczeństwo witryny. Technologia EV zapewnia najwyższy  

z osiągalnych w certyfikatach SSL poziom wiarygodności.

Certyfikat z technologią EV pod względem procedur stosowanych przy 

jego wydaniu stanowi najwyższy standard uwierzytelnienia tożsamości 

Niemal 100% internautów zauważa zaufany zielony pasek adresu, a 97% z nich jest skłonnych zrealizować transakcje 

właśnie na tak oznaczonej witrynie.*    

Niewątpliwą korzyścią jaką otrzymują klienci posiadający certyfikaty Symantec 

jest bezpłatna pieczęć zaufania Norton™ Secured Seal. Wyświetla informacje  

o właścicielu certyfikatu zweryfikowane przez Symantec, ponadto została wzbogacona 

o dodatkowe funkcjonalności:

Bezpłatne usługi pieczęci Norton™ Secured Seal

* Badania Tec-Ed, styczeń 2007

Seal-in-Search. Wyróżnienie strony w wynikach wyszukiwania popularnych wyszukiwarek, poprzez 

wyświetlenie symbolu pieczęci obok linku do zabezpieczonej witryny.

Skanownie malware. Codzienne skanowanie strony pod kątem złośliwego oprogramowania.

Vulnerability Assessment. Cotygodniowy raport w przypadku wykrytych słabości strony internetowej. 

Przekonaj się jak działa certyfikat pod adresem: demo7.ssl24.pl

Secure Site with EV

Technologia EV (Extended Validation) - zielone światło dla internautów

https://demo7.ssl24.pl/
https://demo6.ssl24.pl/
https://demo7.ssl24.pl/
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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

Technologia EV

Certyfikat z technologią 

EV - wyświetla zielony 

pasek i nazwę firmy w 

polu adresu przeglądarek 

internetowych.  

Kompatybilność
przeglądarek

Certyfikat posiada 

najwyższą z możliwych 

rozpoznawalność przez 

przeglądarki internetowe.  

Gwarancja finansowa

Certyfikat objęty 

programem ochrony 

gwarancyjnej NetSure 

Protection Plan.

Obsługa urządzeń 
mobilnych

Certyfikat kompatybilny 

z oprogramowaniem 

większości urządzeń 

mobilnych. 

99,9% $1750000

Oferta cenowa

Okres ważności

1 rok

2 lata

Cena Symantec

$995

$1790

Nowy certyfikat

$896

$1611

Wznowienie certyfikatu

$876

$1575

Rabat 10% Rabat 12%

Opcje dodatkowe

Okres ważności

1 rok

2 lata

Cena Symantec

$800

$1690

Dodatkowy serwer

$720

$1521

Dodatkowa nazwa (SAN)

$720

$1521

Rabat 10% Rabat 10%

http://www.bzwbk.pl/przydatne-informacje/kursy-walut/pieniadz/kursy-walut-pieniadz.html
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Certyfikat typu Single Domain

Certyfikat przeznaczony dla pojedynczej 

nazwy hosta np. nazwadomeny.pl lub 

poczta.nazwadomeny.pl  

Dodatkowe nazwy SAN (do 24 nazw)

Możliwość wydania certyfikatu zawierającego 

dodatkowe nazwy domenowe.

Vulnerability Assessment

Cotygodniowy raport w przypadku 

wykrytych słabości strony internetowej. 

Siła szyfrowania: do 256-bit

Moc szyfrowania danych. Certyfikaty  

z naszej oferty zdolne są do bardzo silnego 

szyfrowania na poziomie 256-bit.

Skanowanie malware

Codzienne skanowanie witryny pod 

kątem złośliwego oprogramowania. 

Powiadomienia o wykrytym zagrożeniu.

Weryfikacja: Extended Validation

Extended Validation (EV), to najwyższy 

poziom uwierzytelnienia: weryfikacja 

domeny i rozszerzona weryfikacja firmy.  

VeriSign Root CA

Cyfrowy identyfikator Urzędu Certyfikacji, 

obecny w większości przeglądarek  

i systemów operacyjnych.

Norton Seal-in-Search

Wyróżnienie strony w wynikach wyszukiwa-

nia popularnych wyszukiwarek - Pieczęć 

Norton obok linku do bezpiecznej witryny.

Bezpłatne Reissue

Możliwość bezpłatnego ponownego 

wydania certyfikatu w okresie jego 

ważności.

Licencja na serwer: 1

Możliwość dokupienia dodatkowych 

licencji na kolejne fizyczne serwery.

Czas wydania: 2 - 10 dni roboczych

Czas liczony od momentu dopełnienia 

przez klienta wymaganych formalności, 

do wydania certyfikatu przez Urząd.

Wsparcie domen IDN

Certyfikat obsługuje domeny  

z diakrytycznymi znakami narodowymi 

(Internationalized Domain Name).

Okres ważności: 1 - 2 lata

Możliwość wyboru okresu ważności 

certyfikatu. Wybór dłuższego okresu 

pozwala na oszczędności w skali roku.

é

Wsparcie OCSP i CRL

Online Certificate Status Protocol  

i Certificate Revocation pozwalają 

weryfikować status certyfikatu.
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Dodatkowy okres ważności
Wcześniejsze wznowienia certyfikatu premiowane 

dodatkowym okresem ważności.

Powiadomienia o wygasaniu
Powiadomienia e-mail i sms o wygasaniu certy-

fikatu wysyłane przed upływem jego ważności.

Gwarancja zwrotu pieniędzy
Gwarancja zwrotu pieniędzy za zakupiony 

certyfikat, 14 dni na zmianę decyzji klienta.

Monitoring certyfikatu
Możliwość zdefiniowania powiadomień e-mail  

i sms dotyczących certyfikatu.

Tańsze wznowienia
Wznowienia w SSL24 są tańsze niż zakup 

nowego certyfikatu SSL.

Audyt powdrożeniowy
Sprawdzanie instalacji certyfikatu. Powiadomienie 

o ewentualnych nieprawidłowościach.

Zmiana nazwy hosta
Możliwość bezpłatnej zmiany nazwy hosta  

w obrębie tej samej domeny w ciagu 30 dni.

Bezpłatna pomoc techniczna
Wsparcie specjalistów SSL24 oraz narzędzia 

testujące online.

Zgodność ze standardami 
WebTrustSM/TM

Urząd spełnia międzynarodowe wymogi 

poufności i bezpieczeństwa internetowego.

Korzyści SSL24

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.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

ul. Kupiecka 93/10, 65-058 Zielona Góra

68 457 00 00

68 457 00 01

info@ssl24.pl

www.ssl24.pl

z bezpieczeństwem. Od wielu lat działamy jako Platinum Partner 

największych światowych Urzędów Certyfikacji SSL: Thawte, 

Symantec (dawniej VeriSign) i GeoTrust.

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



najbardziej zaufanej marki na świecie. Pieczęć Norton™ Secured Seal to symbol bezpieczeństwa w Internecie, 

który pomaga przedsiębiorcom budowanć zaufanie do ich własnych marek. Klienci Symantec dołączają do 

prestiżowego grona organizacji dbających o swoją wiarygodność i zapewniających najwyższe standardy 

bezpieczeństwa  internetowego biznesu. Ofertę Symantec wybrało m.in. ponad 93% firm z 500 umieszczonych 

na liście Fortune i 97 ze 100 światowych największych banków. Niezawodne procedury uwierzytelnienia,  

a także zastosowanie w certyfikatach Symantec wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań, 

gwarantują firmom najlepsze zabezpieczenie ich stron internetowych. Symantec jako niedościgniony lider  

w branży SSL ustanawia standardy bezpieczeństwa i zaufania w sieci.

Symantec jest światowym liderem technologii SSL i synonimem bezpieczeństwa  

w Internecie. Certyfikaty SSL Symantec to zaufanie i prestiż.

Miliony firm wybiera Symantec ze względu na wysoką rozpoznawalność i wizerunek 
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