
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY 
 
 

1. Wpłatę należy dokonać na rachunek BS Wschowa  
                           27 8669 0001 9001 0000 0001 0021  
z podaniem w tytule nazwy Wnioskodawcy oraz NIP. 

2. Wnioskodawca może dokonać ww. opłaty w formie gotówkowej w kasie Banku lub 
bezgotówkowej z rachunku, przy czym Wnioskodawca dołącza kopię dokonanej 
wpłaty do składanych dokumentów. 

3. Za świadczoną usługę Bank wystawi fakturę VAT w dniu następnym po dokonaniu 
należnej wpłaty. 
Wnioskodawca może odebrać fakturę osobiście w Placówce Banku od 3 dnia 
roboczego lub w dniu odbioru e-podpisu. Faktura VAT zostanie wystawiona przez 
Wydział Ekonomiczny po wcześniejszym stwierdzeniu wpływu kwoty za zestaw na 
rachunek bankowy. 

4. W przypadku rezygnacji lub nie odebrania zestawów wniesiona opłata nie ulega 
zwrotowi. 

 
Cennik  

usług certyfikacyjnych  

obowiązujący od dnia 21 maja 2018 roku 
 

   

Lp. Pozycja 
Cena brutto 

(PLN) 

I. Zestawy do e-podpisu na 1 rok  

1. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok  

• karta CryptoCard multiSIGN  z oprogramowaniem do jej obsługi  

• licencja na aplikację SZAFIR®    

243,54 

2. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (czytnik z kablem): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej obsługi   

• czytnik kart kryptograficznych SCR 3310  

• licencja na aplikację SZAFIR®  

 

   

292,74 

3. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (czytnik mini): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej obsługi  

• czytnik kart kryptograficznych Omnikey CardMan 6121licencja na 

aplikację SZAFIR®  

 

  

305,04 

4. 

Zestaw odnowieniowy (dla klientów, którzy odnawiają certyfikat kwalifikowany): 

• certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej obsługi  

169,74 



II. Zestawy do e-podpisu na 2 lata  

1. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej obsługi  

• licencja na aplikację SZAFIR®  

292,74 

2. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (czytnik z kablem): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej 

obsługi  

• czytnik kart kryptograficznych SCR 3310  

• licencja na aplikację SZAFIR®  

 

  

341,94 

3. 

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (czytnik mini): 

  

• certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej 

obsługi  

• czytnik kart kryptograficznych Omnikey CardMan 6121  

• licencja na aplikację SZAFIR®  

 

  

354,24 

4. 

Zestaw odnowieniowy (dla klientów, którzy odnawiają certyfikat kwalifikowany): 

• certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata  

• karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do jej obsługi  

218,94 

 

 


