
Află mai multe pe 
www.certsign.ro/financial

Companii de factoring

Companii de leasing

Brokeri de creditare şi asigurare

Companii de asigurări

Instituţii financiar bancare şi instituţii  
non-bancare (IFN-uri)

PENTRU CINE?

Retrodigitalizare
Arhivare fizică
Arhivare electronică 

SOLUŢII DE
ARHIVARE

certME – mijloc de identificare electronică 
de nivel substanţial conform eIDAS

SOLUŢII DE  
IDENTITATE DIGITALĂ

De identificare video la distanţă, echiva-
lentă cu prezenţa fizică (acreditată ADR)

De semnare la distanţă, cu valoare legală

SOLUŢII BAZATE PE
REGULAMENTUL eIDAS

Certificate SSL DV, OV, Wildcard şi PSD2

Sigiliu electronic

Servicii de validare şi păstrare semnătură

Certificate calificate şi marcare temporală

SERVICII DE ÎNCREDERE 
CONFORM eIDAS

CE?

Transformarea digitală 
în sectorul financiar

prin soluţii şi servicii 
de încredere

https://www.certsign.ro/ro/solutii-de-digitalizare-pentru-sectorul-financiar-bancar/


DE CE?
Procese şi documente exclusiv online cu recunoaştere legală în toate statele membre UE

ONBOARDING 
RAPID

Înrolarea rapidă a clienţilor (onboarding), cunoaşterea clientelei 
(KYC) şi semnarea electronică la distanţă a documentelor.

VALOARE 
LEGALĂ

Semnătura electronică calificată la distanţă este echivalentă din 
punct de vedere juridic cu semnătura olografă.

CREŞTEREA 
RETENŢIEI

Accesarea produselor şi realizarea formalităţilor legale în doar 
câteva minute pentru clienţii existenţi.

ÎNDEPLINIREA 
CERINŢELOR 
LEGALE

Actualizarea datelor conform legislaţiei în vigoare, eliminarea 
necesităţii prezenţei fizice a clienţilor în agenţii şi asigurarea con-
tinuităţii serviciilor în relaţia cu aceştia.

EFICIENŢĂ ŞI 
REDUCEREA 
COSTURILOR 

Procese digitale, rapide şi cu un nivel ridicat de încredere în cadrul 
abordărilor multi-channel, prin semnarea şi arhivarea electronică a 
documentelor.

PLATFORME 
UŞOR DE 
INTEGRAT

Soluţiile certSIGN se pot integra cu aplicaţii core-banking sau alte 
aplicaţii interne ale instituţiilor financiare.

Oferte de angajare, contracte de muncă, acte 
adiţionale, fişe de instruire etc.

Contracte, acte adiţionale, comenzi, achiziţii, 
procese verbale

Cereri şi contracte de credit, interogări ANAF/ 
Biroul de Credit, actualizări de date, acte 
adiţionale, contracte de asigurare/reasigurare 

DOCUMENTE

De resurse umane pentru angajaţi noi şi 
existenţi 

Relaţiile de business cu partenerii, 
furnizorii, colaboratorii

Relaţia cu clienţii PF şi PJ: onboarding şi 
cunoaşterea clientelei (KYC), vânzarea 
de produse şi servicii financiare etc.

PROCESE

PENTRU CE?
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