
TARCZA PFR
składanie wniosku umocowania beneficjenta
w systemie Internet Banking

• spółki handlowe z jednoosobową reprezentacją
(nie dotyczy spółek cywilnych)
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UWAGA:

Procedura opisana poniżej przeznaczona jest jedynie dla spółek handlowych (jawnych,

komandytowych, z o.o., akcyjnych) i pozostałych podmiotów, które skorzystały z subwencji PFR w

ramach Tarczy antykryzysowej i posiadają jednoosobową reprezentację wynikającą z zapisów w

KRS.

Jeśli możesz samodzielnie występować w imieniu twojej spółki, pobierz odpis pełny ze strony KRS w

formacie PDF i wykonaj poniżej opisane kroki.

Uwaga: procedura nie dotyczy spółek cywilnych.
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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”



Wniosek Umocowanie – Odpis z KRS  – spółka handlowa
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W celu złożenia Odpisu z KRS należy wybrać odpowiednią ścieżkę

Po wybraniu przycisku „Dalej” zostaniesz przekierowany na kolejny 

ekran

Jeśli złożyłeś więcej niż jeden wniosek, to z listy wybierz ten,

do którego chcesz dołączyć Odpis z KRS
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Należy wybrać odpowiednią formę prawną swojej firmy

Po wybraniu przycisku „Dalej” zostaniesz przekierowany 

na kolejny ekran
W celu załączenia wyłącznie Odpisu z KRS należy wybrać tę opcję
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Należy załączyć wygenerowany z bazy Odpis z KRS

PAMIĘTAJ!

Załączony załącznik nie może być większy niż 1 MB (1024 KB)

Należy podać datę wygenerowania Odpisu z KRS



Wniosek Umocowanie – Odpis z KRS  – spółka handlowa

Wniosek Umocowanie – czynności do wykonania 8

Należy zaznaczyć akceptację poszczególnych oświadczeń

Aby wysłać Wniosek Umocowanie do Banku należy wybrać przycisk „Wyślij 

wniosek”

Po wysłaniu Wniosku Umocowanie do Banku otrzymasz taki komunikat

Dodatkowo zostaniesz poinformowany, że możesz dołączyć dokumenty               

do kolejnego wniosku, który jeszcze nie został przez Ciebie uzupełniony 

W celu zakończenia procesu kliknij „Dalej”
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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 


