
E-PODPISOVANJE DOKUMENTOV SKUPINE MOL

Od 2. maja 2022 bo večino podpisov pogodb o nabavi za MOL Slovenija, MOL Ceska,
Slovnaft Polska, MOL Pakistan nadomestila rešitev e-podpisovanja DocuSign.

Nova metodologija elektronskega podpisovanja pogodb o naročilu bo našim
dobaviteljem omogočila dokončanje podpisa v DocuSignu. Skupina MOL bo pošiljala
dokumente prek DocuSigna, kar bo našim dobaviteljem omogočilo elektronsko
podpisovanje nabavnih pogodb v nekaj minutah z intuitivnim uporabniškim
vmesnikom. Dobaviteljevi podpisniki za Skupino MOL bodo prejeli e-poštna
obvestila za enostaven pregled dokumentov in dodali svoje podpise. Dobavitelji bodo
prejeli kopije elektronsko podpisanih dokumentov in potrdila o dokončanju v svoj e-poštni
nabiralnik takoj po opravljenem e-podpisu dokumenta.

Ponudnik storitve e-podpisovanja Skupine MOL je DocuSign.
DocuSign je vodilni svetovni ponudnik rešitev za elektronsko podpisovanje. DocuSign je
ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v Evropi, kar pomeni, da je pooblaščen za
izvajanje naprednih in kvalificiranih e-podpisov v Evropski uniji in drugih državah. Skupina
MOL bo uporabljala SMS preverjanje za napredno e-podpisovanje.

Pravna skladnost e-podpisa, ki ga uporablja Skupina MOL, je zagotovljena v evropskih in 
drugih državah, saj so e-podpisi DocuSign skladni s tehničnimi standardi eIDAS in EU za 
elektronsko podpisovanje. 

Stroški uporabe DocuSign: Naši dobavitelji ne bodo imeli stroškov pri elektronskem
podpisovanju dokumentov Skupine MOL.

Skupina MOL bo na tej stopnji uporabila in zahtevala dve vrsti e-podpisa na dokumentih
(nabavne pogodbe in pogodbe o nerazkritju podatkov), odvisno od poslovnega primera
Skupine MOL:
Preprost e-podpis in napredni e-podpis

Podpora DocuSign: Center za podporo DocuSign in klepet za podporo, Kako podpišem 
dokument DocuSign?

https://support.docusign.com/en/contactSupport
https://support.docusign.com/articles/How-do-I-sign-a-DocuSign-document-Basic-Signing


Preprost e-podpis ne zahteva preverjanja podpisnikove identitete ter za postopke
podpisovanja DocuSign ne uporablja digitalna potrdila.
Podpisnik opravi podpis dokumenta preko e-poštnega obvestila DocuSign, pri čemer
dodatno preverjanje ni potrebno.

Napredni e-podpis zahteva avtentikacijo in preverjanje identitete podpisnika pred
podpisom dokumentov. Edina metoda preverjanja pristnosti, ki se uporablja za napredni e-
podpis, je SMS preverjanje.
Ko uporabniki preverijo in potrdijo svojo identiteto, DocuSign ustvari digitalno potrdilo, ki
izkazuje identiteto podpisnika in ga poveže z dokumentom, ki ga podpiše.
Napredni e-podpis zagotavlja skladnost z uredbo eIDAS s preverjanjem pristnosti in
potrditvijo identitete podpisnikov pred podpisom dokumentov, ki jih zahteva Skupina MOL.
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