pieczątka apteki

Zamówienie/wniosek o wystawienie certyfikatu do podpisywania wniosków na potrzeby
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
Proszę wybrać okres ważności certyfikatu:
1 rok – cena 49,00 zł + 23% VAT
2 lata – cena 89,00 zł + 23% VAT
3 lata – cena 119,00 zł + 23% VAT
Dane do wystawienia certyfikatu (będą zapisane w certyfikacie):
o Nazwa (max 64 znaki):
o

Ulica, nr domu/mieszkania:

o

Kod pocztowy:

o

Adres email:

, miejscowość:

Dodatkowe dane do wystawienia certyfikatu (nie są niezbędne, ale jeśli zostaną podane - będą zapisane w
certyfikacie):
•

Imię

Nazwisko

Numer telefonu komórkowego (obowiązkowy - do wysłania SMSa z hasłem):
Dane do faktury:
Dane takie same, jak dane do wystawienia certyfikatu
Nabywca:

Nazwa:

Adres:

Odbiorca:
Nazwa:

Adres:

NIP:

……………………………………………………………………….
Pieczątka i czytelny podpis Kierownika Apteki lub innej osoby upoważnionej
Nazwa partnera CenCert (opcjonalnie):
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Usługa wystawienia certyfikatu zrealizowana będzie przez Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (znak
handlowy „CenCert”) zgodnie z Polityką certyfikacji dla certyfikatów niekwalifikowanych powszechnych, dostępną
na stronie https://www.cencert.pl. Enigma jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania,
zarejestrowanym w Narodowym Centrum Certyfikacji (https://nccert.pl).
Właściciel certyfikatu jest zobowiązany do sprawdzenia danych w certyfikacie przed jego pierwszym użyciem. W
przypadku błędnych danych – jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z CenCert w celu unieważnienia
certyfikatu i otrzymania nowego, z poprawnymi danymi. Właściciel certyfikatu może w każdej chwili złożyć wniosek
o unieważnienie certyfikatu.
Warunki płatności za usługę: jednorazowa płatność przelewem, w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Faktura
dostarczona będzie w postaci elektronicznej (PDF) na adres email podany powyżej, na co zamawiający wyraża
zgodę. W przypadku rozliczania się z partnerem CenCert - warunki płatności wg ustaleń z partnerem.

Zamówienia standardowo realizujemy w terminie 1 dnia roboczego, jednak w przypadku spiętrzenia liczby
zamówień czas realizacji może się istotnie wydłużyć. Zachęcamy do jak najszybszego złożenia zamówienia, aby mieć
gwarancję realizacji na czas.
Wygenerowany certyfikat (plik w formacie PEM) oraz klucz (plik w formacie PFX) zostanie przysłany na podany
powyżej adres email. Hasło niezbędne do odczytu klucza będzie przysłane SMSem na podany numer komórkowy.
Zamówienie może być wycofane do momentu realizacji usługi. Po realizacji usługi zamówienie nie może być
wycofane i powinno być opłacone.

Wypełniony CZYTELNIE (najlepiej na komputerze) formularz należy przesłać mailem (podpisany skan) na adres:
apteka@cencert.pl lub faksem na numer 22 720 79 55, ewentualnie przekazać przedstawicielowi CenCert.

Oferujemy także w specjalnej, promocyjnej cenie, certyfikaty kwalifikowane służące m.in. do założenia konta w
systemie ZSMOPL. W celu nabycia certyfikatu kwalifikowanego należy skontaktować się z wybranym Punktem
Rejestracji (lista Punktów: https://www.cencert.pl/Punkty%20rejestracji/). Mobilne punkty rejestracji oferują
możliwość dojazdu (za dodatkową opłatą) do wybranego przez Państwa miejsca.
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