Termo
T
de Política de
e garantia a e condiçções de aqu
uisição de cerficado digital pela
a Certmidia
a
Esta polítiica de garantia aaplica‐se aos cerrtificados digitaiss emitidos pela AR Certmidia, in
ncluindo e‐CPF, e‐CNPJ, e‐PJ, Se rvidor Web (sítio, aplicação ou código) na
hierarquiaa da ICP‐BRASIL,d
dispositivos cripto
ográficos (tokenss e cartões) e leittora de cartão in
nteligente. Trata‐‐se de uma garanntia que complem
menta a política de seguros
estabelecida pela ICP‐Brasiil, registrada na Declaração
D
de Prá
áticas de Certificaação (DPC) sob o item 2.3.2 – Rela
ações Fiduciárias..
Emissão do cerficado
A Autoridade de Registro
o CERTMIDIA em
mite certificados ICP‐BRASIL das Autoridades Certificadoras AC SERPRO
S
ACF, ACC SERPRO RFB e AC SERPRO JU
US, estando
subordinada a todos os req
quisitos e proced
dimentos desta hierarquia. A apreesentação de documentação e pre
esença do(s) Titullar(es) de Certificcado são determinadas pela
ICP‐BRASILL e fiscalizadas p
por auditores. Po
or isto, a CERTMIDIA obriga‐se a recusar a emissãão de qualquer certificado
c
que nã
não cumpra em sua
s totalidade ass exigências
determinaadas por esta hierrarquia e disponívveis no sítio do IT
TI em www.iti.govv.br , documento
os principais, no arquivo
a
DOC‐ICP‐‐05 ‐ Versão 3.6:
Condiçõe
es Gerais
O cliente é o único responsável por garantiir a integridade do
d dispositivo cripptográfico (token
n, cartão ou leitora) que utiliza, cóópia backup em caso de certificad
do A1; pela
guarda de sua chave privad
da (certificado diggital) e suas sen
nhas conforme o Termo de Titu
ularidade emitido na validação.
Prazo de garantia de míd
dia criptográfica
a (Token, cartão e leitor de cartãoo)
umidor que apressentar a reclamaçção no prazo de 90
9 (noventa) diass contados a parttir da data de iníccio da validade do
A Certmidia assegura o direeito àquele consu
o digital para trocca do produto e/o
ou serviço adquirrido no qual abra ngem superaque
ecimento e defeitos de funcionam
mento na fabricaçção das peças e
certificado
componen
ntes dos equipam
mentos, por outro
o igual ou equivalente, em conform
midade com o dissposto pelo artigo 26 da lei nº 80778/1990 – Código
o de Defesa do Co
onsumidor.
A reposiçãão dos dispositivo
os criptográficos e dos certificadoss em garantia serrá feita após consstatação do defeito pela CERTMID
DIA e comparecim
mento presencial do tular do
certificado
o ao posto da AR Certmidia.
Prazo de garantia para trroca de cerficad
do digital.
A Certmidia assegura o direito àquele consumidor que apre
esentar a reclam
mação no prazo
o de 4 (quatro) dias contados a partir da data
a de início da va
alidade do
cerficado digital. Por isto é importante quee logo após a em
missão o cliente accesse o portal e‐C
CAC (Centro Virtu
ual de Atendimennto ao Contribuin
nte) para confirm
mação que o
certificado
o foi emitido com
m êxito. h ps://cavv.receita.fazenda.gov.br
Essas garantias ficam autom
maticamente can
nceladas:

Se os equipam
mentos passarem por reparos por pessoas não autoorizadas,

Mau uso ou daanos decorrentess de acidentes, qu
uedas, variações de tensão elétricca e sobrecarga acima do especificcado, ou qualque
er ocorrência imp
previsível,
decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usu ário,

Bloqueio por in
nserção incorretaa da senha do cerrtificado do tipo A1 ou das senhas de PIN e PUK (a
administrador) noos casos de token
n ou cartão;

Danos causado
os por motivo de força maior ou caso
c
fortuito;

Computador q
que esteja infectaado ou com softw
wares corrompidoos;

Defeitos decorrrentes de forneccimento de dadoss incorretos pelo cliente;

Perda do certifficado do tipo A1
1 nos casos de geração ou restauraação de cópia do
o certificado A1 de forma incorretaa e/ou formataçã
ão
docomputado
or;

Defeitos ocasion
nados nos casos de omissões ou inconsistências por pparte do cliente referentes à aquisiçã
ão do certificado ddigital servidor we
eb (sítio, aplicação
oucódigo): alteeração de domínio
o; erro de URL; errro na geração da CCSR; upgrade de firrmware ou so ware gerador da CSR,, entre o momento
o de geração e a in
nstalação
do certificado digital (o que corrrompe a CSR).

Perda de acessso de chave privaada decorrente de mal uso do disppositivo criptográáfico. A permanência ininterruptaa na porta USB do
o computador, ou
u uso
indevidoem ssistemas automáticos de assinatura para grandes vvolumes de documentos, danificam o hardware dee acesso à chave..
(Caso precise dee dispositivo paraa este tipo de asssinatura verifique o mais adequado.)
Condiçõe
es da garantia
Para solicitar a garantia de qualquer das hip
póteses a Certmid
dia realiza um “teeste técnico” no certificado
c
digital, no dispositivo ccriptográfico (tokken ou cartão) ou
u na leitora
de cartão inteligente, com o objetivo de co
onferir o correto funcionamento ddestes. O sucesso no teste indica
a que o certificaddo digital está apto a ser utilizado
o dentro do
seu prazo de validade. Nesste caso a CERTM
MIDIA não se resp
ponsabiliza por m
manutenção e adaaptações de máq
quinas pessoais. A troca do certifiicado estará cond
dicionada a
conclusão por parte do Deepartamento Técn
nico da CERTMID
DIA de que o certtificado apresentaa defeito e, para emissão de um nnovo certificado será obrigatória a presença
do(s) tularres que ocorrerá no posto de aten
ndimento da Certtmidia.
Devoluçã
ão de valores pa
agos
A solicitaçção de devolução
o de valores paggos será atendida
a, desde que o ccertificado ainda não tenha sido aprovado. A nãoo emissão por motivos
m
decorren
ntes da não
apresentação de documentos ou falta da(s)) presença do(s) representantes
r
leegais da pessoa jurídica poderá se
er realizado desd e que deduzido o valor de R$ 70,0
00 (setenta
orrentes de atend
dimento já realizado, inclusive no
os atendimentos iin‐loco concedido
os em promoções. Conforme dispposto no parágraffo único, do artiggo 49, da lei
reais) deco
8078/1990
0 os valores pago
os serão devolvid
dos monetariame
ente atualizados ppelo Índice Nacio
onal de Preços ao
o Consumidor (IN
NPC), deduzidos os
o impostos reco
olhidos pela
emissão da nota fiscal e o vvalor equivalentee a dispositivos crriptográficos inuttilizados ou não devolvidos
d
e tarifa
as bancarias.
o de valores deveem ser encaminhadas para financeeiro@certmidia.ccom.br com justifficativa e cópia doo comprovante de
d pagamento.
As solicitaçção de devolução
Compa bilidade e Requissitos Técnicos
A CERTMIDIA mantém no site os requisito
os técnicos necesssários para as p rincipais aplicaçõ
ões com certificado digital ICP‐BRRASIL no link Políticas de Aquisição. No site
também estão
e
disponíveis as orientações de
d instalações e testes além dos ssoftwares e drive
ers Windows, Linu
ux, e MAC OS. Noosso suporte está
á apto fornecer orientações
o
apenas para plataforma Windows.
Data iníciio da garantia: d
de acordo com a data e hora da ap
provação do cert ificado, conforme
e descrita no e‐m
mail recebido peloo sistema da AC SERPRO
S
ACF e RFB.
Atendime
ento In-loco
Caso o cerrtificado não seja aprovado por falta da presença do(s)
d
Titular(es), oou por não cump
primento de requisitos técnicos neecessários e desccritos no termo dee
Atendimen
nto In‐loco o cliente terá de pagar novamente o va
alor do atendimeento ou terá de co
omparecer em uma unidade da CCERTMIDIA para emissão
e
do certificado. Caso
haja falta de
d documentação, a aprovação ficará pendente atté que o cliente aapresente para CE
ERTMIDIAos docu
umentos.
Mídias enttregues: ( ) Nenhuma, certificado A1 – ( ) Nenhuma
a, mídia do clientte ‐ ( ) Token Crip
ptográfico ‐ ( ) Cartão Inteligente ‐ ( ) Cartão
Inteligente
e + Leitor de cartãão. Caso o cer ficcado seja emitido
o em mídia Tokenn, informe o núme
ero da mídia: ___
_______________
_______________
__
Este termo
o é entregue e asssinado em duas vias
v pelo AGR ressponsável pelo attendimento e pelo titular do Certtificado além de sser apresentado no site da CERTM
MIDIA .
Número do termo de tularridade:_________________________________
_________
___________________________________________
__
Agente de Reggistro CERTMIDIA
A

_______
_______________
_____________________________
Titular do Cer ficado

A– Autoridade dee Registro –Av. Brasil, 719 13º And
dar – Santa Efigê nia– BH – MG certmidia@certmid
dia.com.br ‐ (31) 22534‐0003.
CERTMIDIA

