SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - ISO/IEC 27001:2005
Niniejszym stwierdzam, że:

Signum
Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. - Sp. k.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495
Warszawa
Polska

Uzyskał Certyfikat Nr:

IS 580838
i działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2005 w
zakresie:

Usługi aktuarialne, wyceny finansowe, wyceny rezerw. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na
życie i majątkowych, funduszy i programów emerytalnych, układów zbiorowych pracy,
regulaminów wynagradzania, systemów motywacyjnych. Zgodnie z Deklaracją Stosowania wyd. 1
z 10/09/2011.

W imieniu BSI:

Dyrektor Zarządzający, BSI EMEA
Data rejestracji:

03/11/2011

Ostatnie wydanie:

03/11/2011

Ważny do:

10/11/2014

Strona: 1 z 2

Niniejszy certyfikat wystawiony został elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność elektronicznego certyfikatu może być potwierdzona online . Ważność wydrukowanych kopii
potwierdzić można na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.
The British Standards Institution działa na mocy Przywileju Królewskiego.
Siedziba BSI (EMEA): 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom

Certyfikat Nr:

IS 580838

Lokalizacja

Działania objęte certyfikacją

Signum
Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. - Sp. k.
ul. Wojciechowskiego 40/72
Warszawa
02-495
Polska

Usługi aktuarialne, wyceny finansowe, wyceny rezerw.
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie i
majątkowych, funduszy i programów
emerytalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów
wynagradzania, systemów motywacyjnych.

Data rejestracji:

03/11/2011

Ostatnie wydanie:

03/11/2011

Ważny do:

10/11/2014
Strona 2 z 2

Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną.
Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do symbolu jednostki certyfikującej
lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku przestrzegania wymagań
prawnych.
Niniejszy certyfikat wystawiony został elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność elektronicznego certyfikatu może być potwierdzona online . Ważność wydrukowanych kopii
potwierdzić można na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 330 61 90.
The British Standards Institution działa na mocy Przywileju Królewskiego.
Siedziba BSI (EMEA): 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom

