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UniCredit Leasing încurajeaza digitalizarea prin promovarea semnaturii electronice
calificate, o premiera pentru piața de leasing din România
UniCredit Leasing ofera tuturor clienților persoane juridice posibilitatea de a obține semnatura electronica
calificata, devenind astfel prima societate de leasing din România care sprijina clienții în acest sens.
Înrolarea pentru certificate electronice calificate cu valabilitate de 3 luni este facilitata de UniCredit
Leasing fara costuri suplimentare pentru client. Deținerea acestor certificate calificate permite semnarea
rapida a documentației contractuale folosind o semnatura electronica calificata emisa de un furnizor
autorizat din România. Facilitatea a fost disponibila ca proiect pilot la finalul anului 2020 și va fi extinsa
catre toate categoriile de clienți persoane juridice începând cu aceasta saptamâna. Procesul de semnare
electronica calificata în relația cu UniCredit Leasing este 100% online, putând fi utilizat de catre oricare
client UniCredit Leasing de oriunde s-ar afla.
Semnatura electronica calificata este recunoscuta pe deplin pe teritoriul României și al Uniunii Europene, având
valoare juridica identica semnaturii olografe, și va putea fi folosita de deținator inclusiv în relația cu alte parți ce
utilizeaza acest tip de semnatura (parteneri de afaceri, autoritați).
Daniela Bodîrca, CEO UniCredit Leasing:„Prioritatea strategica a UniCredit în România ramâne digitalizarea
serviciilor pe care le ofera pentru companii - segment în care suntem lideri de piața, de-a lungul timpului oferind
constant soluții inovatoare. În acest context, UniCredit Leasing faciliteaza în premiera pentru clienții care
acceseaza soluții de leasing posibilitatea de înrolare fara costuri pentru semnatura electronica și semnarea
electronica a documentației contractuale. Astfel, clienții noștri pot beneficia de avantaje certe de timp și costuri și
de o modalitate de a interacționa moderna și adecvata contextului.”
Soluția a fost dezvoltata în parteneriat cu Trans Sped România, prestator calificat de servicii de încredere în sensul
Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața interna – eIDAS. În prezent, Trans Sped ofera certificate electronice calificate în cloud, acestea
putând fi folosite de pe orice dispozitiv fix sau mobil aflat la dispoziția utilizatorului.
Camelia Ivan, CEO Trans Sped: ”Ne bucura faptul ca putem oferi pe piata din România serviciile de încredere care
permit accelerarea transformarii digitale pentru companii si institutii. Parteneriatul cu UniCredit Leasing aduce
beneficii concrete persoanelor juridice si impune un etalon pentru toti jucatorii din piata de leasing. Semnatura cu
certificat digital calificat oferita de Trans Sped are aceeasi valoare juridica pe care o are si semnatura olografa,
fiind însa mult mai simplu de gestionat în mediul digital”.
UniCredit Leasing accepta de asemenea certificate electronice calificate deținute deja de clienții sai. Pentru
clienții eligibili care nu dețin astfel de certificate, UniCredit Leasing faciliteaza emiterea lor de catre Trans Sped.
Certificatele electronice calificate oferite prin parteneriatul UniCredit Leasing – Trans Sped au valabilitate de 3
luni, însa clientul poate sa solicite prestatorului de servicii de încredere certificate valabile pe o perioada de pâna la
3 ani. Acestea pot fi utilizate nelimitat pentru aplicarea semnaturii electronice calificate în relația cu orice persoana
sau entitate.
Utilizarea semnaturii electronice permite simplificarea proceselor și reducerea termenului în care clientul obține
finanțarea și echipamentul ori autovehiculul dorit, având de asemenea un impact benefic asupra mediului prin
înlocuirea documentației pe hârtie cu documentația electronica, ușor de stocat și de accesat de catre clienți.
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