
GÓI DỊCH VỤ Positive SSL
Positive SSL Multi-

domain
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Wildcard
Comodo Multi-

domain SSL
Comodo EV SSL

Premium SSL 
Wildcard

Biểu tượng chứng nhận Tên miền (DV) Tên miền (DV) Tên miền (DV) Tổ chức (DV) Tổ chức (EV) Tổ chức (OV)

Số domain được bảo mật 1 3-100 1 + All Subdomain 3-100 1 1 + All Subdomain

Mã hóa đến 2048bit/SHA256 2048bit/SHA257 2048bit/SHA258 2048bit/SHA259 2048bit/SHA260 2048bit/SHA261

Bảo hiểm đến $10.00 $10.00 $10.00 $250.00 $1.750.000 $250.00 

Hoàn phí trong 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày

Cấp lại 25MB 25MB 25MB 25MB 25MB 25MB

Thanh địa chỉ màu xanh

Máy chủ cài đặt

Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

1 năm 219,000               1,339,000              2,219,000                  3,250,000             3,699,000              5,399,000                

2 năm -> 10 % 394,200               2,410,200              3,994,200                  5,850,000             6,658,200              9,718,200                

3 năm -> 15 % 558,450               3,414,450              5,658,450                  8,287,500             9,432,450              12,147,750              

4 năm -> 20 % 700,800               4,284,800              7,100,800                  10,400,000           11,836,800            17,276,800              

5 năm -> 25% 821,250               5,021,250              8,321,250                  12,187,500           13,871,250            20,246,250              
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Bảng giá Comodo SSL - By Sectigo SSL
Các tùy chọn linh hoạt và mức giá tuyệt vời



Xác thực tên miền (DV - Domain Validation): 
Thật dễ dàng để có được chứng chỉ SSL xác thực miền, bạn chỉ cần xác minh quyền sở hữu miền thông qua email dựa trên bản ghi WHOIS. Trong một số trường hợp, 
CA (Tổ chức phát hành chứng chỉ) có thể thực hiện kiểm tra gian lận bổ sung để ngăn việc cấp chứng chỉ cho miền có thể tương tự như miền có giá trị cao (ví dụ: 
Micros0ft.com, g00gle.com, yah00.com). Với Xác thực tên miền, bạn có thể nhận được Chứng chỉ bảo mật HTTPS (SSL) trong vòng vài phút mà không cần bất kỳ tài 
liệu đăng ký công ty nào. Và do quy trình xác thực tên miền tự động, nó có thể được thực hiện với chi phí thấp. Đó là lựa chọn lý tưởng cho các trang web có kích 
thước vừa và nhỏ.

Xác thực Tổ chức (OV - Organization Validation):
Chứng chỉ số SSL Xác thực dành cho Tổ chức cung cấp sự đảm bảo nhận dạng tức thì và mã hóa mạnh. Việc xác nhận của OV SSL không dễ dàng như DV vì nhà 
phát hành - CA - xác nhận tên, tên miền và thông tin khác của công ty. CA cũng có thể yêu cầu các phương pháp xác nhận bổ sung để đảm bảo rằng thông tin do bạn 
cung cấp là chính xác và hợp pháp. Chứng chỉ hiển thị tên miền và tên công ty, cung cấp sự tin cậy gấp đôi cho khách truy cập.

Xác thực Mở rộng (EV - Extended Validation): 
EV SSL là chứng chỉ bảo đảm cao nhất hiện có và chỉ được phát hành sau một quy trình xác thực nghiêm ngặt. CA đặt trang web của người đăng ký thông qua các 
quy trình đánh giá nghiêm ngặt và kiểm tra tài liệu tỉ mỉ để xác nhận tính xác thực và quyền sở hữu của nó. CA chỉ phát hành Chứng chỉ EV SSL nếu người nộp đơn 
đáp ứng Tiêu chuẩn Xác thực Mở rộng (một bộ các nguyên tắc được quy định cho CA). Loại SSL đặc biệt này được sử dụng rộng rãi để tăng cường và duy trì sự tự tin 
của khách hàng trong thương mại điện tử bằng cách cung cấp xác nhận hình ảnh cho người dùng có mức bảo mật cao nhất. Chứng chỉ EV được sử dụng rộng rãi 
trong các cửa hàng trực tuyến, các trang web thương mại điện tử hoặc bởi các ngân hàng muốn xây dựng một môi trường đáng tin cậy.
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