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Byliśmy globalną społecznością, którą 
łączył… Google, Facebook, WhatsApp, 
Telegram i inni. Chcieliśmy być jej częścią  
tak bardzo, że zapomnieliśmy o cenie, jaką 
przyjdzie nam zapłacić — czyżby to wszystko 
nie było za darmo? Niestety nie. Dlatego 
musieliśmy zapłacić jedną z najwyższych cen 
w historii — naszą prywatnością.
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Globalna społeczność, którą łączy prywatność. 
Przypomnieliśmy sobie, że rozmowy, nasza 
rodzina, dokumenty czy pieniądze nie są po to, 
by się nimi dzielić. Są bezcenne. Wiemy, 
że chcemy je ochronić, ale potrzebujemy 
narzędzi, którym można zaufać.



Prywatność stała się walutą. Oburzającym 
pomysłem na biznes, któremu się sprzeciwiamy. 
Łamiemy mity i kłamstwa na temat 
bezpieczeństwa w internetowej komunikacji. 
Dajemy Ci ochronę, której potrzebujesz w 2018 
roku. Budujemy globalną społeczność, którą 
łączy prywatność. Razem z Tobą.
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Kiedy czekasz na Signal od znajomego, czytasz stary Telegram 

lub pytasz “WhatsApp, moi drodzy?”, prawdopodobnie myślisz, 

że połączenie jest prywatne. Niestety nie. Dlatego stworzyliśmy 

własną aplikację, która gwarantuje prawdziwą prywatność:

Globalna społeczność, 
którą łączy prywatność

USECRYPT MESSENGER
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Najmocniej 
szyfrowane 
rozmowy (w HD)

Chat szyfrowany 
metodą end-to-end

Chaty grupowe

Kontrola inwigilacji

Przesyłanie 
dokumentów
i plików
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Dlaczego 
jesteśmy tacy 
dobrzy?

USECRYPT MESSENGER
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Jedyna aplikacja z aktywnym 
testem inwigilacji

KONTROLA INWIGILACJI

Jedyny komunikator, który 
sprawdzi czy telefon jest 
zagrożony. Aplikacja kontroluje 
nieautoryzowany dostęp do 
danych, mikrofonu, kamery 
lub głośnika.

Żadna inna aplikacja na rynku nie 
monitoruje telefonu w poszukiwaniu 
inwigilacji. To duże zagrożenie dla 
użytkowników, które pojawia się 
już wraz z pierwszym otwarciem 
tych aplikacji.

Signal
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“Kopia numerów telefonów oraz 
nazwisk wszystkich Twoich 
kontaktów (nawet, jeśli nie 
używają Viber) będą zbierane 
i przechowywane na naszych 
serwerach.”

Podczas rejestracji, zamieniamy 
Twój numer telefonu i całą 
książkę kontaktów do tzw. 
skrótu kryptograficznego.  
Dzięki temu nie można ich 
wykraść. Poza tym, nie 
przechowujemy ich na serwerach.

Twoje kontakty to nie nasza sprawa. 
Chronimy całą książkę telefoniczną.

REJESTRACJA

vs.
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Jako część rodziny Facebooka, 
WhatsApp wymienia wszystkie 
dane, kontakty oraz historię 
wiadomości z Facebookiem do 
celów reklamowych.

“Telegram to usługa typu cloud. 
Gromadzimy wiadomości, zdjęcia, 
filmy i dokumenty z Twoich 
chatów na naszych serwerach.

Możemy zagwarantować 
poufność, bo nie zbieramy 
i nie przechowujemy danych 
użytkowników. Używamy tylko 
numer telefonu w formie skrótu 
kryptograficznego.

Naprawdę  — nie 
przechowujemy... niczego 

BEZ DYSKÓW TWARDYCH

vs.
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Signal używa tańszego 
szyfrowania tzw. VBR (variable 
bitrate) — naukowcy udowodnili, 
że potrafią odtworzyć zawartość 
rozmowy z 90% dokładnością 
w 14 językach, co oznacza, że 
mogą podsłuchać rozmowę.

Usecrypt używa szyfrowania CBR 
(constant bitrate) — światowego 
standardu dla tajnych rozmów,
gdzie przejęcie lub zgadywanie 
treści rozmowy dzięki słowom, 
jest niemożliwe.

Bezpieczeństwo ponad koszty
BEZPIECZNE ROZMOWY

Signal

vs.10



“Nasze techniki potrafią rozpoznać 
(z dobrą dokładnością) język, 
jakim posługuje się cel. Jesteśmy 
w stanie poprawnie zidentyfikować 
14 języków z dokładnością 90%.”

Wydział Nauk Komputerowych
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE, MD, USA

SŁABOŚCI SZYFROWANIA VBR
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Telegram, domyślnie 
pozostawia WYŁĄCZONE 
szyfrowanie. Poza tym, 
użytkownicy Telegramu powinni 
wiedzieć, że są szpiegowani 
przez rosyjskie FSB (dawne KGB).

UCM daje użytkownikom pełną 
anonimowość, począwszy od 
ukrycia adresu IP, zawartości 
rozmów, a także pełnego, 
podwójnego szyfrowania chatów, 
które jest zawsze włączone.

Naszego szyfrowania nie można wyłączyć
PRAWDZIWE SZYFROWANIE

vs.
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Bardziej poufny niż rozmowa 
twarzą w twarz

KEY GUARDIAN

Usecrypt negocjuje klucze 
szyfrujące tylko wtedy, gdy 
połączenie zostaje nawiązane. 
Dzięki temu hakerzy nie mają 
szansy na przygotowanie ataku.

Dodatkowo, możesz porównać 
tajne hasło na ekranie telefonu, 
wykluczając atak man-in-the-
middle.

Używanie uproszczonych 
protokołów daje hakerom sporo 
czasu na rozpoznanie, złamanie 
kluczy i przygotowanie się do 
podsłuchu lub nagrania rozmowy.
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Signal Facebook 
Messenger

Test inwigilacji tak – – – – –

Szyfrowanie 
end-to-end

pełne częściowe kto wie? opcjonalne kto wie? kto wie?

Prywatność danych pełna
częściowe (zbieranie 
meta-danych)

żadna opcjonalna żadna żadna

Prywatność 
kontaktów

pełna

częściowe (Signal 
kopiuje książkę 
telefoniczną podczas 
używania “profili”)

żadna brak żadna żadna

Przechowywanie 
danych

brak częściowe pełne częściowe pełne pełne

Anonimowość pełna

częściowa (Signal 
zbiera meta-dane 
i ujawnia je na 
wezwanie służb)

żadna częściowa żadna żadna

Możliwość ataku bardzo niskie średnie wysokie wysokie (FSB) bardzo wysokie wysokie
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Jesteśmy tu, 
by chronić 
prywatność.

www.usecryptmessenger.com

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie 
pytania dotyczące naszych produktów. 
Zachęcamy do kontaktu w dowolnej chwili.


