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W oknie widoczne są tylko te wnioski, które bank udostępnił swoim klientom posiadającym serwis 
Internet Banking. 
 

 
 

Opcja Wnioski  wyświetla dwie grupy: wnioski bankowe i wnioski zewnętrzne. 

 

Wnioski bankowe  posegregowane są w trzech grupach zadaniowych (etapach): 

▪ Nowe – które są przygotowane dla klienta, 

▪ Przetwarzane – które są w trakcie realizacji przez bank, 

▪ Zakończone – które są zaakceptowane. 

 

 

Zadania udostępnione do realizacji w Internet Bankingu klient będzie widział na każdym etapie, będzie 
mógł sprawdzić postęp w realizacji wniosku oraz dołączone do wniosku dokumenty.  

W trakcie składania wniosku jest możliwość załaczenia pliku → Dodaj plik   
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Niedokończony wniosek złożony przez klienta w banku może być kontynuowany w serwisie Internet 
Banking. Bank może wysłać do klienta komunikat/informację z dołączonym linkiem do rozpoczętego 
wniosku. W takim przypadku obsługa linku do wniosków odbywa się z poziomu komunikatów na 
Pulpicie. 
 

 
 

Wnioski zewnętrzne : 

 
Opcja widoczna jest w serwisie bankowości internetowej w przypadku udostępnienia jej przez bank. 
Daje możliwość składania wniosków o wsparcie finansowe wynikające z rządowego Programu Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). (Ważne: 31.07.2020 r. kończy się przyjmowanie 
wniosków w programie tarcza PFR złożonych za pośrednictwem bankowości internetowej. W związku  

z powyższym, od 01.08.2020 r. od godziny 00:00 zmieniony jest opis w opcji Tarcza antykryzysowa  

z: Nowy wniosek lub wniosek odwoławczy na: Wniosek odwoławczy). 
 
Program ten polega na wypłacaniu przedsiębiorcom (mikro, małym i średnim) subwencji, które w części 
będą mogły być umorzone.  

 

Wybranie opcji Tarcza antykryzysowa  umożliwiało złożenie wniosku o subwencję, w dniu 31.07.2020 r. 

zostało zakończone przyjmowanie wniosków w programie tarcza PFR złożonych za pośrednictwem 

bankowości internetowej, w związku z tym obecnie jest możliwe za pomocą opcji Tarcza antykryzysowa  

wybranie Tarcza antykryzysowa PFR 1  lub Tarcza antykryzysowa PFR 2 .   
 
 

Tarcza antykryzysowa PFR 1  daje możliwość złożenia wniosku odwoławczego, sprawdzenia złożonych 

wniosków i złożenie wniosku o umocowanie beneficjenta. 

W zakładce Wniosek odwoławczy: 

◼ system podpowiada dane podmiotu, dla którego składasz wniosek, rachunek do 
wypłaty subwencji oraz dane osoby składajacej wniosek, 

◼ Klient może zmienić nazwę podmiotu i rachunek do wypłaty subwencji, 

◼ należy złożyć oświadczenie, że jest się osobą uprawnioną do reprezentacji 

Przedsiębiorcy i wybrać przycisk Dalej.  System komunikatem przypomni  

o poprawnym wpisaniu danych. 

Po zautoryzowaniu operacji w nowym oknie przeglądarki zostanie otwarty wniosek, który należy 
wypełnić wg poleceń i wskazań we wniosku. 
 
Kolejne wykonywane kroki – widoki okien z systemu są analogiczne jak te, opisane poniżej – przy 
składaniu wniosku o umocowanie beneficjenta. 

W zakładce Umocowanie beneficjenta: 

◼ system podpowiada dane podmiotu, dla którego składasz wniosek, rachunek do 
wypłaty subwencji oraz dane osoby składajacej wniosek, 

◼ Klient może zmienić nazwę podmiotu i rachunek do wypłaty subwencji, 
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◼ należy złożyć oświadczenie, że jest się osobą uprawnioną do reprezentacji 

Przedsiębiorcy i wybrać przycisk Dalej . System komunikatem przypomni  

o poprawnym wpisaniu danych. 

Po zautoryzowaniu operacji w nowym oknie przeglądarki na stronie zewnętrznej zrzeszenia zostanie 
otwarty wniosek, który należy wypełnić wg poleceń i wskazań we wniosku. 
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W zakładce Złożone wnioski: 
◼  klient ma wgląd do swoich złożonych wniosków, a po przejściu na platformę 

zewnętrzną może sprawdzić jego status. W tym celu należy wybrać przycisk Dalej . 

Po zautoryzowaniu operacji w nowym oknie przeglądarki na stronie zewnętrznej 
zrzeszenia zostanie otwarta lista złożonych wniosków. W celu sprawdzenia 
statusu wniosku należy z listy wybrać numer wniosku, do którego składałeś 
dokumenty. 
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Tarcza antykryzysowa PFR 2  daje możliwość złożenia nowego wniosku i sprawdzenia statusu 

złożonych wniosków.  

 

Wszystkie kroki wypełniania Nowego wniosku są analogiczne jak przy składaniu Wniosku 
odwoławczego (opisane powyżej). W zakładce Złożone wnioski należy również postępować 

analogicznie jak w opisie opcji Tarcza antykryzysowa PFR 1. 

 


