
TARCZA PFR
składanie wniosku umocowania beneficjenta
w systemie Internet Banking

• jednoosobowe działalności gospodarcze
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UWAGA:

Procedura opisana poniżej przeznaczona jest jedynie dla osób fizycznych prowadzących

jednoosobowe działalności gospodarcze, które skorzystały z subwencji PFR w ramach Tarczy

antykryzysowej.

Konieczne do zgłoszenia dokumenty dotyczące Twojej firmy zostały już pobrane przez nas 

z serwisu CEiDG.

Musisz je jedynie zweryfikować i potwierdzić ich poprawność.
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Aby złożyć Wniosek Umocowanie lub sprawdzić status 

Wniosku Umocowanie należy w menu bocznym wybrać 

przycisk „Tarcza Antykryzysowa”
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W celu złożenia Wniosku Umocowanie przejdź na zakładkę 

„Umocowanie beneficjenta”
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Aby złożyć Wniosek Umocowanie wybierz przycisk „Dalej”
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W celu sprawdzenia statusu Wniosku Umocowanie wybierz

zakładkę „Złożone wnioski” i przycisk „Dalej”
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Należy sprawdzić czy te dane, które są na Umowie 

Subwencji Finansowej są prawidłowe.

UWAGA! 

Jeśli któraś z prezentowanych danych Umocowanego uległa 

zmianie należy skontaktować się z bankiem i nie należy 

potwierdzać danych oraz pobranego wydruku z CEIDG

Należy KONIECZNIE otworzyć ten wydruk i sprawdzić czy 

dane w nim zawarte są prawidłowe.

UWAGA! 

Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionym przez Bank 

wydrukiem z CEIDG, to na kolejnym ekranie nie potwierdzaj 

tego dokumentu i skontaktuj się z Bankiem!
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Należy zaznaczyć akceptację poszczególnych oświadczeń

Jeśli dane w Umowie Subwencji Finansowej oraz dane                 

w przedstawionym przez Bank wydruku  z CEIDG są prawidłowe, 

należy kliknąć „TAK”. W przypadku gdy któraś z danych jest 

nieprawidłowa lub uległa zmianie, należy kliknąć „NIE” i 

skontaktować się z bankiem.

W przypadku akceptacji zaprezentowanych danych po kliknięciu 

przycisku „Dalej” Twój Wniosek zostanie zweryfikowany 

pozytywnie. W przypadku gdy, któraś z prezentowanych danych jest 

nieprawidłowa, skontaktuj się z bankiem.



7

Sprawdzenie statusu Wniosku Umocowanie w bankowości internetowej 
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W celu sprawdzenia statusu Wniosku Umocowanie w bankowości internetowej, wykonaj poniższe kroki.

W celu sprawdzenia statusu Wniosku Umocowanie 

wybierz  przycisk „Dalej”

Po kliknięciu „Złożone wnioski” zostaniesz przekierowany   na poniższy 

ekran

W celu sprawdzenia statusu Wniosku Umocowanie należy z listy 

wybrać numer wniosku, do którego składałeś dokumenty 

potwierdzające umocowanie Beneficjenta
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W polu „Status” jest podana informacja o aktualnym statusie  Wniosku 

Umocowanie

PAMIĘTAJ!

Dopiero status Wniosku: „Dokumenty zweryfikowane pozytywnie” 

oznacza zakończenie procesu potwierdzenia umocowania Beneficjenta

Istnieje możliwość pobrania Umowy Subwencji Finansowej, która została 

już przez Przedsiębiorcę

W przypadku Wniosków, które zostały zweryfikowane pozytywnie przez 

pracownika Banku, w polu „Status” pojawia się właściwy komunikat

Sprawdzenie statusu Wniosku Umocowanie w bankowości internetowej 
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W przypadku Wniosku, który został zweryfikowany negatywnie 

przez pracownika Banku, w polu „Status” pojawia się właściwy 

komunikat. Status ten oznacza, że pracownik Banku negatywnie 

zweryfikował przesłane przez Ciebie dokumenty. Pracownik Banku 

będzie się z Tobą kontaktował w celu wyjaśnienia co dokładnie 

należy poprawić

Sprawdzenie statusu Wniosku Umocowanie w bankowości internetowej 


