SSL sertifikatas (angl. SSL certificate) – tai elektroninis dokumentas, padedantis klientams
nustatyti svetainės tapatybę ir užšifruoti tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją.
Klientai labiau pasitiki svetainėmis su SSL sertifikatais – duomenų saugumo garantu, būtinu visur,
kur naudojami asmeniniai klientų duomenys.
SSL sertifikato kaina priklauso nuo užsakymo periodo. Užsakydami ilgesniam periodui ženkliai
sutaupysite, be to nereikės rūpintis kasmetiniu sertifikato atnaujinimu bei diegimu į serverį.
SSL sertifikatas

Draudimas Paskirtis Kaina metams (EUR)
(USD)

1 m.

2 m.

Comodo Positive

10 000 Domenui

19.99

13.33

Comodo Positive SAN

10 000 Domenui

79.99

53.33

Comodo Positive WC

10 000 Domenui

119.99

79.99

GeoTrust TrueBizID

1 250 000

Org.

177.77

155.55

GeoTrust TrueBizID SAN

1 250 000

Org.

266.66

233.33

GeoTrust TrueBizID WC

1 250 000

Org.

399.99

349.99

GeoTrust TrueBizID EV

1 500 000

Org.

233.33

199.99

GeoTrust TrueBizID EV SAN

1 500 000

Org.

349.99

299.99

SSL sertifikatas gali būti skirtas domenui (tikrinamas tik domenas) arba organizacijai (tikrinama
juridinio asmens teisė naudotis domenu). Pirmuoju atveju į sertifikatą įrašomas tik domeno
pavadinimas, o antruoju – užsakovo rekvizitai. Extended Validation (EV) sertifikatas suteikia
aukščiausio lygio apsaugą. Išduodamas tik po išsamaus organizacijos patikrinimo. Naršyklėse prie
domeno rodoma žalia juosta su užsakovo pavadinimu.
Vienas SAN sertifikatas gali apsaugoti kelis skirtingus domenus: Comodo iki 3-jų (papildomi už
19.99 EUR/m.), GeoTrust iki 5-ių (papildomi už 39.99 EUR/m. arba 59.99 EUR/m. EV atveju).
Wildcard (WC) tipo sertifikatai apsaugo ne tik pagrindinį domeną, bet ir visus jo antro lygio
subdomenus (pvz., *.sertifikatai.lt).
Kainos yra nurodytos be PVM.
Jeigu savo svetainę talpinate Serveriai.lt arba Hostingas.lt serveryje, pas mus užsakytą SSL
sertifikatą pajungsime jai nemokamai.
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Esame sparčiai auganti įmonė, nuo 2003 metų teikianti WWW adresų registravimo, svetainių talpinimo ir serverių nuomos
paslaugas. Subūrėme nedidelį, tačiau draugišką ir profesionaliai dirbantį kolektyvą, todėl savo klientams galime pasiūlyti
aukščiausios kokybės paslaugas itin konkurencingomis kainomis. Mūsų paslaugų pranašumu jau įsitikino virš 80000
įmonių bei privačių asmenų, o klientų ratas kasmet dvigubėja. Savo klientų dėka nuo 2005 metų tapome didžiausiu
paslaugų teikėju Lietuvoje pagal prižiūrimų interneto adresų ir talpinamų svetainių skaičių.

