
ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ SAFE-CA
DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN

Đối tượng Tổ chức, doanh nghiệp Cá nhân

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức, doanh
nghiệp hoặc cá nhân

Mã số thuế Ngày cấp

Ngày cấpCMND hoặc Hộ chiếu
(Dành cho cá nhân) Nơi cấp

Địa chỉ trên GPĐKKD

Địa chỉ giao dịch

Email nhận thông báo Số điện thoại

Đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp

Họ tên Chức danh

Số di động

Họ tên Chức vụ

Số di động

Email

Email

Người liên hệ

Tình trạng đăng ký

Đăng ký mới Gia hạn Thay đổi thông tin
Cấp lại thiết bị lưu trữ khoá bí mật

Bị hỏngBị mất

Token ID

Đăng ký gói cước sử dụng

SAFE-CA-S tiêu chuẩn 15 tháng 39 tháng

SAFE-CA Token-C

Token-C

Token-C-1

Token-C-100

12 tháng

Chúng tôi đã hiểu rõ tính pháp lý của chữ ký số
bản đăng ký này là đúng sự thật và hoàn toàn c

Hồ sơ kèm theo (Áp dụng đối với trường hợp đă

1. Tổ chức, doanh nghiệp
     Bản sao gấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành
     Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diệ
     Biên bản giao nhận thiết bị thiết bị lưu trữ khoá 
2. Cá nhân

Bản sao CMND hoặc hộ chiếu
Biên bản giao nhận thiết bị thiết bị lưu trữ khoá 
27 tháng
Token-C-Min

Token-C-5 Token-C-10 Token-C-20

Token-C-Max Tách mã chi nhánh Token-C

 trong giao dịch điện tử, chúng tôi cam kết các thông tin khai trong
hịu trách nhiệm về các thông tin này.

ng ký lần đầu)

 lập
n pháp luật

bí mật

bí mật

Ngày ….. tháng ….. năm …......
Đại diện tổ chức, doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)
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