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Thawte SSL Web Server Certificate gwarantuje optymalną ochronę interesów prowadzonych w sieci. Certyfikat 

ten zapewnia poufność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Dzięki stosowanym przez Thawte procedurom 

weryfikacji tożsamości, firmy które go posiadają stają się wiarygodnym partnerem w internetowym biznesie. 

Wysoka jakość certyfikatu gwarantowana przez Thawte i jego atrakcyjna cena sprawiły, że to najczęściej 

wybierany produkt tej marki.

Pieczęć zaufania Thawte Trusted Site Seal to wizualne potwierdzenie wiarygodności 

strony internetowej. Daje pewność odwiedzającym witrynę, że jest ona bezpieczna, a jej 

autentyczność została potwierdzona przez Thawte - niezależny, zaufany Urząd Certyfikacji. 

Zainstalowana na stronie internetowej pieczęć zaufania wyświetla aktualną datę, a po 

kliknięciu informacje zweryfikowane przez Thawte takie jak nazwa firmy, jej lokalizacja, 

nazwa chronionej domeny.  

Pieczęć Thawte Trusted Site Seal

Przekonaj się jak działa certyfikat pod adresem: demo2.ssl24.pl

SSL Web Server Certificate 

Certyfikat OV (Organization Validation) wystawiany jest na podstawie weryfikacji tożsamości 

firmy. Ten typ certyfikatu zapewnia wiarygodność i autentyczność strony internetowej, dzięki 

informacjom zawartym w szczegółach certyfikatu, takim jak nazwa firmy, jej lokalizacja, domena.

Certyfikat OV (Organization Validation)

https://demo2.ssl24.pl/
https://demo6.ssl24.pl/
https://demo2.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.

1 rok

2 lata

$199

$345

$159

$276

$149

$259

Oferta cenowa

Okres ważności Cena Thawte
Nowy certyfikat Wznowienie certyfikatu

Rabat 20% Rabat 25%

1 rok

2 lata

$149

$259

$134

$233

Opcje dodatkowe

Okres ważności Cena Thawte
Dodatkowa nazwa (SAN)

Rabat 10%

http://www.bzwbk.pl/przydatne-informacje/kursy-walut/pieniadz/kursy-walut-pieniadz.html
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Thawte Root CA

Cyfrowy identyfikator Urzędu Certyfikacji, 

obecny w większości przeglądarek  

i systemów operacyjnych.

Certyfikat typu Single Domain

Certyfikat przeznaczony dla pojedynczej 

nazwy hosta np. nazwadomeny.pl lub 

poczta.nazwadomeny.pl  

Siła szyfrowania: do 256-bit

Moc szyfrowania danych. Certyfikaty  

z naszej oferty zdolne są do bardzo silnego 

szyfrowania na poziomie 256-bit.

Cechy certyfikatu

Gwarancja finansowa

Certyfikat objęty 

programem ochrony 

gwarancyjnej NetSure 

Protection Plan.

Kompatybilność
przeglądarek

Certyfikat posiada 

najwyższą z możliwych 

rozpoznawalność przez 

przeglądarki internetowe.  

Najczęściej wybierany
przez klientów

Korzystny stosunek ceny 

do jakości oferowanych 

rozwiązań.

Obsługa urządzeń 
mobilnych

Certyfikat kompatybilny 

z oprogramowaniem 

większości urządzeń 

mobilnych. 

$125000099,9%

Weryfikacja: Organization Validation

Organization Validation (OV), to wysoki 

poziom uwierzytelnienia: weryfikacja 

domeny i podstawowa weryfikacja firmy.  

Dodatkowe nazwy SAN (do 24 nazw)

Możliwość wydania certyfikatu zawierającego 

dodatkowe nazwy domenowe.

Bezpłatne Reissue

Możliwość bezpłatnego ponownego 

wydania certyfikatu w okresie jego 

ważności.

Licencja na serwer: nielimitowana

Możliwość użycia certyfikatu na dowolną 

liczbę fizycznych serwerów.

Czas wydania: 1 - 5 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 - 4 lat

Możliwość wyboru okresu ważności 

certyfikatu. Wybór dłuższego okresu 

pozwala na oszczędności w skali roku.

é
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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.

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

Wsparcie OCSP i CRL

Online Certificate Status Protocol  

i Certificate Revocation pozwalają 

weryfikować status certyfikatu. 

Zgodność ze standardami 
WebTrustSM/TM

Urząd spełnia międzynarodowe wymogi 

poufności i bezpieczeństwa internetowego.
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dostarczać najlepsze rozwiązania SSL służące zwiększeniu bezpieczeństwa i zaufania w sieci. Mocne strony 

certyfikatów tej marki to między innymi: ponad 99,9 % rozpoznawalność przez przeglądarki internetowe 

i urządzenia mobilne, dostępna w ponad 18 językach dynamiczna pieczęć bezpieczeństwa, obsługa 

międzynarodowych nazw domen (IDN) oraz wysokie gwarancje finansowe. Warto zaufać tej marce.

Thawte powstał w 1995 roku i był pierwszym Urzędem Certyfikacji na świecie. 

Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej wybieranych 

wystawców certyfikatów SSL. Ciągłe inwestycje w rozwój pozwalają Thawte 
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