Certisign Login
Maximize seu lucro com o serviço de identiﬁcação Certisign.
Garanta o reconhecimento da identidade do comprador
no seu site e reduza o risco de fraudes
Certisign Login, um serviço de identiﬁcação seguro e rápido.
E o melhor: gratuito

A Certisign, especialista em segurança para lojas
virtuais e que tem como clientes 80% dos maiores
e-commerces do Brasil, agora, disponibiliza ao seu
site de vendas um serviço gratuito: o Certisign
Login. Trata-se de uma solução para a
identiﬁcação rápida e segura por meio da
Certiﬁcação Digital.

O Certisign Login possibilita a sua loja virtual
oferecer um serviço diferenciado a mais de 1,35
milhão de pessoas que já utilizam a Certiﬁcação
Digital ICP-Brasil, e ainda:
Garante autenticação segura e inequívoca
Diminui a taxa de desistência de compra
na sua loja virtual

Com o Certisign Login, os seus consumidores
terão maior facilidade e agilidade no cadastro e
autenticação de acesso. Basta que eles utilizem
um Certiﬁcado Digital ICP-Brasil, documento de
identiﬁcação no meio eletrônico composto pelos
dados ﬁdedignos da pessoa física.

Diminui o número de cliques para
efetivação da compra
Evita fraudes na sua loja virtual
Adiciona valor a sua marca, pois associa
sua loja virtual a uma tecnologia de ponta e
consolidada no mercado nacional

Login com Certiﬁcado Digital

Possibilita realizar promoções especíﬁcas,
pois você tem a certeza de que não sofrerá
fraudes pelo não reconhecimento da
compra
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Login

COMO IMPLEMENTAR O CERTISIGN LOGIN
Meu e-mail mudou

Senha
Esqueci a senha

Login

Cadastre-se agora

É muito simples! A inserção do Certisign Login não
exige nenhuma mudança na estrutura da sua loja
virtual. Por meio de códigos simples, o seu
Desenvolvedor adiciona o serviço na sua página.
Acesse www.certisign.com.br/desenvolvedores

Aumenta a segurança e
reduz o chargeback do seu
e-commerce por meio da
Autenticação Forte, que somente a
Certiﬁcação Digital pode garantir

$

Permite ao consumidor
comprar com menos cliques
e mais segurança

Serviço Gratuito

Oferece um documento de
identiﬁcação inequívoca
do comprador

Certisign Login

Atende mais de 1,35 milhão de
pessoas que já utilizam a
Certiﬁcação Digital ICP-Brasil e
buscam por serviços seguros

Conceda mais esta possibilidade de
autenticação aos seus clientes e aumente
suas vendas. Se é bom para o
seu cliente, é bom para
o seu negócio.

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação, energia e e-commerce. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases

Protege sua loja virtual
contra fraude

ADICIONE ESTE
SERVIÇO GRATUITAMENTE
Acesse

www.certisign.com.br/desenvolvedores

