
FINANSOWANIE HANDLU – PRZEWODNIK

E-GWARANCJA
WERYFIKACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI PODPISÓW

1. Otwórz plik z e-gwarancją Banku Millennium w Adobe Reader. Aby zweryfikować podpis, kliknij przycisk Panel Podpis. 

2. Wybierz polecenie Sprawdź poprawność wszystkich. 

3. Teraz pojawi się komunikat o potwierdzeniu weryfikacji poprawności wszystkich podpisów – kliknij przycisk OK.

4. Pojawi się komunikat o zakończeniu sprawdzania poprawności wszystkich podpisów – kliknij przycisk OK.  
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5.  Teraz wyświetlą się informacje o podmiocie, który podpisał dokument e-gwarancji. Będą to imię i nazwisko pracownika Banku upoważnionego do podpisywania 
e-gwarancji oraz nazwa Bank Millennium SA. Dokument e-gwarancji podpisywany jest przez dwóch pełnomocników Banku. Szczegóły podpisu, w tym ważność oraz 
numer seryjny certyfikatu, wyświetlą się po wybraniu polecenia Szczegóły zatwierdzenia. 

 

6.  W celu sprawdzenia autentyczności dokumentu e-gwarancji należy dodatkowo zweryfikować poprawność i ważność (na dzień udzielenia gwarancji) certyfikatów 
użytych do podpisania e-gwarancji.  Porównaj numer seryjny certyfikatu wskazany w zakładce Szczegóły z numerem seryjnym certyfikatu wskazanym na liście 
pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji, dostępnej na stronie internetowej Banku Millennium. 
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AKTUALIZACJA CERTYFIKATÓW

Jeżeli Adobe Reader poinformuje o problemach z weryfikacją ważności 
podpisu lub certyfikatów wykorzystywanych w procesie weryfikacji, należy 
zaktualizować certyfikaty z serwera Adobe. W takiej sytuacji postępuj zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi przez program w momencie otwarcia 
dokumentu e-gwarancji: 

lub zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. W górnym menu kliknij polecenie Edycja, a następnie wybierz Preferencje.

2. Pojawi się okno Preferencje. Z tabeli Kategorie należy wybrać Menedżer zaufania. 

3. Następnie w sekcji Automatyczne uaktualnienia European Union Trusted Lists (EUTL) kliknij przycisk Uaktualnij teraz. 
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4. Teraz pojawi się okno Aktualizacja zaufanych certyfikatów – kliknij przycisk OK.  

5. Pojawi się komunikat o pomyślnej aktualizacji – kliknij przycisk OK.  

6. Teraz należy zamknąć okno Preferencje i ponownie zweryfikować podpisy w Panelu Podpis. 

UWAGA! 
W przypadku niepowodzenia nie należy samodzielnie dodawać takiego certyfikatu do certyfikatów zaufanych, nawet jeżeli wystawca sugeruje 
takie rozwiązanie problemu.
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