
      W zaledwie kilka minut
       Za pomocą smartfona, tabletu lub komputera
      Z domu lub dowolnego miejsca na świecie 
       Prawomocnie i zgodnie z KYC, AML & CFT
       oraz wymaganiami KNF
      Zgodnie z rozporządzeniem UE eIDAS

Jedyna w Polsce metoda  
zdalnej weryfikacji tożsamości  
równoważna z identyfikacją osobistą

Weryfikujemy:

Optymalizacja obsługi  
klienta i zwiększenie zaufania

Przyspieszenie czasu 
wejścia na rynek

Wyższy współczynnik 
konwersji

Minimalizacja fraudów
Oszczędność czasu i kosztów
klienta oraz sprzedawcy

Uproszczenie procesu 
weryfikacji klienta

Digital Onboarding przyspiesza rozwój Twojego biznesu

Szybka i bezpieczna  
videoidentyfikacja online 
z dowolnego miejsca, 
w dowolnym czasie



Bezpieczna & niezawodna identyfikacja w ciągu 3-5 minut
Potwierdzenie tożsamości równoważne z identyfikacją osobistą 
Średni czas odpowiedzi < 15 sekund
Usługa dostępna 24/7/365
7 języków
350 agentów video
Globalny zasięg
Ekonomiczne rozwiązanie

Kluczowe 
cechy 

Jak działa SIGNIUS Ident?

      Do videoidentyfikacji klient potrzebuje jedynie dostęp do urządzenia z kamerą i mikrofonem oraz połączenia 
      internetowego

      Identyfikacja odbywa się w formie videokonferencji z wykwalifikowanym i profesjonanym konsultantem

      Twój klient identyfikuje się za pomocą ważnego dowodu tożsamości lub paszportu

      Proces identyfikacji zajmuje tylko od 3 do 5 minut

      Klient może rozpocząć videokonferencję natychmiast za pośrednictwem przeglądarki, umówić się  
      na spotkanie lub pobrać aplikację na smartfona (Android lub iOS)

      Przez cały proces krok po kroku klient jest prowadzony przez przyjaznego i wyszkolonego agenta

      Po zweryfikowaniu tożsamości klienta, wynik i szczegółowe dane osoby weryfikowanej otrzymasz natychmiast



Natywne aplikacje na Androida i iOS
Zestaw SDK do łatwej integracji
z aplikacją klienta
API internetowe

Wynik
identyfikacji
dostępny
natychmiast Jak wygląda proces weryfikacji?

Aspekty techniczne

+48 61 415 29 00 connect@signius.eu Poznań https://signius.eu

Identyfikacja
Wygodnie, z dowolnego miejsca  
za pomocą smartfona, tabletu  
lub komputera

Rozmowa video 

Szybka i sprawna weryfikacja 
użytkownika na podstawie  
dokumentu tożsamości

Otrzymany kod wprowadzany 
jest na ekranie komputera  
lub smartfona 

Dostępny natychmiast i gotowy
do wprowadzenia w system

Potwierdzenie SMS/e-mail 

Wynik identyfikacji 

Zgodność z eIDAS

Integracja

SIGNIUS Ident działa na platformie rynkowej dostarczanej przez identity Trust Management AG – firmę 
istniejącą na rynku od 2011 i specjalizującą się w tworzeniu i dostarczaniu rozwiązań KYC na najwyższym 
poziomie.

     Międzynarodowe referencje i partnerzy
     Wieloletnie doświadczenie

Usługa jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 910/20141 (elDAS) w sprawie 
identyfikacji osób fizycznych do celów TSP: ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411 – 2

Usługę zdalnej identyfikacji klienta SIGNIUS Ident płynnie integrujemy z platformą do zdalnego podpisywania 
dokumentów podpisem zaawansowanym (AdES) lub kwalifikowanym (QES).


