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(Miejscowość)             (data) 

Przy aktywacji karty trzeba nadać kody PIN i  PUK 
Zalecamy, aby wprowadzone kody PIN i PUK zapisać
i przechowywać w bezpiecznym miejscu. (oddzielnie od karty!!!).

Hasło = kod PIN
(MINIMUM 4 znaki)

(Zaleca się podanie w kodzie PIN przynajmniej jednej cyfry oraz dużej i małej litery)
(UWAGA PIN może być wielokrotnie zmieniany w oprogramowaniu PEM-Heart 
przez Subskrybenta – użytkownika !!!)
cel-uwierzytelnienie posiadacza e-podpisu,
standardowe zabezpieczenie dostępu przed użyciem karty przez osobę nieuprawioną 

Hasło = kod PUK 
(MINIMUM 8 znaków)

(Zaleca się podanie w kodzie PUK przynajmniej jednej cyfry oraz dużej i małej litery)
cel-odblokowanie karty z e-podpisem

Oprogramowanie do podpisywania i weryfikacji: PEM -HEART 
wersja (stan na marzec 2021 – 3.9.15.43)
PUK służy do odblokowania karty po 3-krotnym złym wprowadzeniu PIN-u.
Ze względów bezpieczeństwa, karta się automatycznie blokuje po 3-krotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN.

Kartę zablokowaną z powodu wprowadzania błędnego PINu, można odblokować
jedynie przy użyciu kodu PUK.

10-krotne użycie błędnego kodu PUK (przy próbie odblokowania karty), 
powoduje TRWAŁE ZABLOKOWANIE karty
 

Uszkodzenie (blokada) karty z powodu wprowadzenia błędnego kodu nie jest objęte gwarancją.

Z poważaniem
IR BUKNET z Zespołem CenCert

W przypadku konieczności unieważnienia certyfikatu proszę wybrać jedną z opcji:
A - odwiedzić stronę WWW do unieważniania i zawieszania certyfikatów 
CenCert = https://www.cencert.pl/revoke/
i postępować według instrukcji  
hasło które należy podać znajduje się na druku zamówienia - wniosku o wystawienie certyfikatu
B – skontaktować się z centrum certyfikacji pod nr tel. (22) 720-79-55 lub 0 666-028-044 w godz 8-18
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Kontakt z głównym centrum certyfikacji: biuro@cencert.pl
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