Warszawa, 6.04.2020 r.

Znajdź mieszkanie w Skanska i podpisz umowę online
Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że Skanska dołączyła do grona nowoczesnych firm, które przeszły
cyfrową transformację i umożliwiają w pełni zdalne podpisywanie umów z klientami bez konieczności
wychodzenia z domu. Nowe rozwiązanie wykorzystuje technologię podpisu elektronicznego poprzez
platformę Autenti.
Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, czas oraz wygodę, mogą Państwo w prosty sposób
podpisać z nami umowę rezerwacyjną na zakup mieszkania w ciągu zaledwie kilku minut. Nowe
rozwiązanie oszczędza czas, upraszcza formalności i ułatwia przeprowadzenie transakcji.
Poniżej krótka instrukcja, jak podpisać dokument on-line:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Po uzgodnieniu warunków wyślemy na wskazany przez Państwa adres mailowy uzgodnioną
wersję umowy do podpisu.
Proszę kliknąć na otrzymany link. Wyświetli się okno z przesłanym dokumentem.
Po zapoznaniu się z treścią proszę przejść do podpisu.
Z prawej strony, po zaznaczeniu check boxa informującego o akceptacji treści podpisywanego
dokumentu, proszę kliknąć ikonę „PODPISZ”.
W tym momencie umowa, którą Państwo podpisali, jest szyfrowana i zabezpieczana
przed jakąkolwiek ingerencją w jej treść oraz przed dostaniem się w niepowołane ręce.
Po złożeniu wszystkich podpisów przez każdego uczestnika procesu, na Państwa skrzynkę
mailową przyjdzie informacja o gotowym podpisanym już dokumencie.
Dokument mogą Państwo w każdej chwili pobrać na swój dysk i zachować jako własny
egzemplarz.
Podpisany dokument będzie zawierał na każdej stronie sumę kontrolną, która zapewnia
integralność dokumentu oraz na końcu certyfikat, informujący o tym, w jaki sposób przebiegał
proces podpisywania dokumentu i kto złożył na nim swoje podpisy.

Platforma, na której działamy, została stworzona w oparciu zarówno o nasze rodzime prawo,
jak i europejskie rozporządzenie eIDAS. Nie wymaga ona od Państwa zakładania konta lub ponoszenia
dodatkowych opłat. Podpisane za jej pośrednictwem dokumenty i umowy są prawnie wiążące
na terenie całej Unii Europejskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań oraz do kontaktu z Konsultantami.

Z poważaniem
Zespół spółki mieszkaniowej Skanska
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