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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:
→ masz aktywny dostęp do bankowości
internetowej dla firm,
→ masz uprawnienia do firmowego rachunku
rozliczeniowego w PLN,
→ masz przygotowane wszystkie dane potrzebne
do uzupełnienia wniosku – szczegóły znajdziesz
na stronie 3 i 4
→ wysłałeś plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu
podatkowego. Od złożenia plików do złożenia
wniosku o subwencję musi upłynąć do 7 dni organ podatkowy potrzebuje czasu na ich
przetworzenie i przekazanie danych do PFR.

Ważne!
Możesz złożyć wniosek jeśli:
→ Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31
grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku,
→ na dzień 31 grudnia 2019 r. Twoja firma zatrudniała
osoby na umowę o pracę.
W przypadku braku zatrudnienia w tym dniu,
będziesz mógł wskazać zatrudnienie na dzień 31
lipca 2020 r.
→ jesteś odpowiednio umocowany do
reprezentowania firmy. Umocowanie może wynikać
z KRS/CEIDG lub z dokumentu Pełnomocnictwa, które
załączysz do wniosku.
→ Wnioskowanie o subwencję 2.0 ograniczone jest dla
wybranych kodów PKD -> https://www.ing.pl/tarcza2
→ Podpisanie i wysłanie wniosku jest jednoznaczne
z zawarciem umowy o subwencję finansową.
→ Więcej informacji na temat tarczy finansowej PFR
znajdziesz na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju
https://www.pfr.pl/tarcza20 oraz
https://www.ing.pl/tarcza2.
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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Ważne!
Przygotuj informacje niezbędne do złożenia wniosku:
1. Liczbę zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019. W przypadku braku zatrudnienia w tym
dniu, będziesz mógł wskazać zatrudnienie na dzień 31 lipca 2020, wielkość obrotów netto oraz sumę bilansową netto w
2019 roku (o ile prowadzisz taką ewidencję).
2. Dane firmowe : NIP, REGON, KRS, numer PKD ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który kwalifikuje Cię do programu. Kod PKD nie musi być
przeważającym kodem PKD Twojej działalności – listę PKD kwalifikujących do programu znajdziesz na stronie PFR. Przygotuj
także dane korespondencyjne firmy (adres oraz e-mail), które chcesz wskazać PFR do kontaktu z Tobą.
3. Deklaracje na potrzeby UOKIK – wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do GBER (deklaracja ta nie jest
powiązana z wielkością firmy kwalifikującą Cię do Programu), forma prawna firmy oraz kod TERYT gminy dla siedziby Twojej
firmy - możesz go sprawdzić tutaj, wybierając kolejno województwo, powiat oraz gminę.
4. .Dane w celu porównania spadku przychodów (możesz wskazać okres, w którym zanotowałeś największy spadek obrotów):
- dane za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku do tego samego okresu w 2019 albo,
- dane za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku do tego samego okresu w 2019.
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Ważne!
5. W przypadku gdy Twoja firma kwalifikuje się na potrzeby Programu jako MŚP, będziesz musiał wskazać
- wysokość przychodów NETTO w miesiącach kalendarzowych




styczeń, luty, marzec, listopad grudzień 2019
listopad, grudzień 2020
styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku przychodów za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień
wnioskowania nie ma informacji o jego wysokości musisz oszacować wysokość przychodów wedle
swojej najlepszej wiedzy)

- wysokość kosztów stałych w miesiącach kalendarzowych:



listopad, grudzień 2020
styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku miesięcy, dla których nie ma tej informacji w chwili
wnioskowania, musisz oszacować ich wysokość wedle swojej najlepszej wiedzy).

6. Dane osoby, która będzie zawierać umowę z PFR w imieniu Twojej firmy.
W przypadku, gdy wniosek będzie składała osoba nieumocowana zgodnie z CEIDG/KRS, gdy reprezentacja firmy jest
wieloosobowa lub gdy wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej, będziesz musiał załączyć na wniosku
pełnomocnictwo podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z reprezentacją.
W przypadku spółek cywilnych Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące
wspólnikiem spółki w momencie złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych na dokumencie
Pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnictwo jest udzielane jednemu ze wspólników spółki cywilnej, to wspólnik składający
Wniosek i podpisujący Umowę Subwencji Finansowej nie składa podpisu pod Pełnomocnictwem.
Wzór pełnomocnictwa opublikuje PFR.
Jeśli Twoja firma jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną a jej komplementariuszem jest inna spółka, we
wniosku musisz załączyć dodatkowo jej KRS.
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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

W menu głównym wybierz Usługi i znajdź sekcję Sprawy
urzędowe - kliknij w sekcję Tarcza antykryzysowa.

Przygotuj potrzebne informacje i przejdź do wypełniania
wniosku o subwencję w ramach programu Tarczy
Finansowej PFR 2.0.
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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Dane podstawowe

1. Wprowadź informacje o zatrudnieniu pracowników
na umowę o pracę na datę 31 grudnia 2019.
W przypadku braku zatrudnienia na tę datę, wskaż
jakie było zatrudnienie pracowników na umowę o
pracę 31 lipca 2020.

2. Wprowadź informacje o obrocie i sumie bilansowej
netto za 2019. W przypadku gdy nie prowadzisz
wyliczenia sumy bilansowej w ramach prowadzonej w
przedsiębiorstwie formy rachunkowej, należy wpisać 0.
3. Określ typ składanego wniosku (mikrofirma czy MŚP)
(definicja pracownika znajduje się na następnej stronie):
→ Mikrofirma - jeśli zatrudnienie nie przekracza 9
pracowników (z wyłączeniem właściciela/i), a roczny
obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
→ Małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) - jeśli
firma zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem
właściciela/i), a roczny obrót nie przekracza 50mln
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
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Definicja pracownika na potrzeby ustalenia typu
składanego wniosku.
Na potrzeby ustalenia statusu Przedsiębiorcy jako podmiotu
uprawnionego do udziału w Programie przez Pracownika
rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o
pracę.
Za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach
macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych
i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

4. Wskaż czy Twoja firma posiada powiązania
kapitałowe, które mogą mieć wpływ na klasyfikację firmy
(mikrofirma/ MŚP).
Jeśli jesteś MŚP dodatkowo zaznacz, czy twoja firma posiada
udział organów publicznych w zarządzaniu firmą.
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Dane firmy

1. Wprowadź pełną nazwę Twojej firmy.

2. Wprowadź numer PKD.
Wskazany kod PKD nie musi być przeważającym kodem
PKD Przedsiębiorcy. Jeśli Twoja firma zarejestrowana jest
pod wieloma PKD – wybierz jeden.
Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Programu jest
wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej w zakresie jednego lub więcej kodów PKD
wskazanych w Programie łącznie w trzech datach, tj. na
dzień:
→ 31 grudnia 2019 r.,
→ 1 listopada 2020 r. oraz
→ złożenia wniosku o subwencję.
Warunek ten będzie spełniony także wówczas, jeśli w
każdej z tych dat przedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą objętą innym kodem PKD (ale
z listy określonej Programem)
Jeśli nie widzisz Twojego kodu na liście, to oznacza, że
dla tej branży nie została przewidziana subwencja.
Kody PKD będą weryfikowane na podstawie baz CEIDG
i KRS.
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Adres korespondencyjny

1. Wskaż adres korespondencyjny oraz adres e-mail,
który posłuży PFR do informowania Ciebie o zmianach w
regulaminach oraz może zostać wykorzystany do
potwierdzenia twojej tożsamości poprzez podanie kodu
PIN, który znajduje się na decyzji pozytywnej.
2. Wybierz numer rachunku, na który ma być przekazana
subwencja. Podany rachunek musi być firmowym
rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN.
Rachunek podany do wypłaty subwencji finansowej nie
może być rachunkiem technicznym, rachunkiem
oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym dla
osoby fizycznej.
Możesz otworzyć nowy rachunek rozliczeniowy pod
wypłatę tej subwencji, jednak musisz to zrobić przed
złożeniem wniosku. Pamiętaj, że jego prowadzenie może
wiązać się dodatkową opłatą zgodnie z TOiP.
3. Kliknij Dalej.
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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Deklaracje i oświadczenia
Deklaracje na potrzeby UOKIK

Wybierz wielkość przedsiębiorstwa zgodną z definicją
UOKiK (ta deklaracja nie wiąże się z wyborem Mikro/MŚP
na poprzednim kroku), która powinna być określona na
podstawie załącznika I do GBER (załącznik I do GBER
oznacza załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oznaczającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.)).
Wskaż 7-cyfrowy identyfikator TERC, będący częścią
rejestru kod TERYT (Krajowy rejestr urzędowy podziału
terytorialnego kraju), w odniesieniu do gminy, na terenie
której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Wskaż formę prawną Twojej firmy będącej beneficjentem
pomocy, która jest niezbędna na potrzeby zgłoszenia
informacji o udzieleniu pomocy publicznej do UOKiK.

Wyszukiwarka kodów dostępna jest pod adresem:
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepniani
e_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/wyszuki
wanie/wyszukiwanie.aspx?contrast=default.
(Ekran z instrukcją znajdziesz poniżej)
W zakładce wyszukiwarki Jednostki podziału
terytorialnego (TERC), w sekcji Wybierz występowanie
obiektu wskaż kolejno województwo, powiat oraz gminę.
Po kliknięciu „wyszukaj” skopiuj kod miejscowości (7cyfrowy) z kolumny "Jednostka podziału terytorialnego".
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Uwaga! Poniższe Oświadczenia różnią się w zależności od
typu składanego wniosku (mikrofirma/ MŚP)
Mikrofirma

2. Złóż Oświadczenia – jest to niezbędne do złożenia
wniosku.

Małe lub średnie przedsiębiorstwo

2a. Wpis do CEIDG albo Rejestru Przedsiębiorców KRS
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2b. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności

2d. Pozostałe oświadczenia

2c. Oświadczenia dotyczące rezydencji podatkowej

3. Kliknij Dalej.
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Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?
Wybierz okres porównawczy:

Dane do wyliczenia subwencji

Uwaga! w zależności od typu składanego wniosku
(mikrofirma/ MŚP) sposób wyliczenia subwencji jest różny.
7a. Mikrofirma

→ od 1 października do 31 grudnia 2020 r. do tego samego
okresu w 2019 r. lub
→ od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. do tego samego
okresu w 2019 r.
Możesz wskazać okres w którym odnotowałeś największy
spadek przychodów.
Podaj wysokość Przychodów netto - należy podać
zsumowaną wysokość Przychodów w odniesieniu do
wskazanego okresu.
Wskaż liczbę Osób zatrudnionych na dzień 30 września
2020.
Definicja Osób Zatrudnionych na potrzeby wyliczenia
subwencji jest inna niż definicja przyjęta na potrzeby
określenia statusu. Na potrzeby ustalenia poziomu subwencji
finansowej bierze się pod uwagę każdą osobę spełniającą
definicję, przyjętą dla celów Programu.
Osobę Zatrudnioną oznacza osoba fizyczna:
→ która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje

z pracodawcą w stosunku pracy oraz na dzień ustalania
stanu zatrudnienia pracodawcy (na potrzeby określenia
kwoty subwencji finansowej) została zgłoszona przez
pracodawcę do ubezpieczeń społecznych. Stan zatrudnienia
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
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współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy
prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie
umów cywilnoprawnych - np. umowa zlecenia), oraz za
którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia
społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia
przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej
wysokości subwencji finansowej przysługującej
przedsiębiorcy.
Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest
jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie
zlecenia).
Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 2 osoby na
podstawie stosunku pracy na 0,5 etatu, to wówczas na
potrzeby ustalenia poziomu subwencji finansowej uznaje się,
że mamy do czynienia z jednym pracownikiem na pełen
etat.
Warto nadmienić, że wynik sumowania nie musi być liczbą
całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim,
ojcowskim, rodzicielskim albo wychowawczym traktowana
jest jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed tymi
urlopami były zatrudnione na część etatu).

7b. Małe lub Średnie Przedsiębiorstwa
Wybierz okres porównawczy:
→ od 1 października do 31 grudnia 2020 r. do tego samego
okresu w 2019 r. lub
→ od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. do tego samego
okresu w 2019 r.
Możesz wskazać okres w którym odnotowałeś największy
spadek przychodów.
Podaj wysokość Przychodów.
Należy podać zsumowaną wysokość Przychodów w
odniesieniu do wskazanego okresu.
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Podaj kwotę kosztów stałych BRUTTO.
Koszty Stałe oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik
finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem,
uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz
koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020
r. do 31 marca 2021 r., wykazaną przez beneficjenta w
rachunku zysków i strat lub innych dokumentach
sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości
aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną
z innych źródeł (otrzymaną lub oczekiwaną).
Koszty stałe oraz wysokość Przychodów za okres listopad grudzień 2020 r. będą weryfikowane na podstawie danych
rzeczywistych.
Prognoza kosztów stałych oraz prognoza Przychodów za
okres styczeń-marzec 2021 r. będą natomiast
weryfikowane następczo - jako warunek umorzenia
subwencji finansowej.

Podaj wysokość Przychodów NETTO w danym miesiącu
kalendarzowym. Jeśli w chwili składania wniosku nie
rozliczyłeś miesięcy w pierwszym kwartale 2021, należy
wskazać prognozowane wartości.
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Wskaż liczbę Osób zatrudnionych na dzień 30 września
2020.
Definicja Osoby Zatrudnionej na potrzeby wyliczenia
subwencji jest inna niż definicja przyjęta na potrzeby
określenia statusu.
Osobę zatrudnioną oznacza osoba fizyczna:
→ która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje

potrzeby ustalenia poziomu subwencji finansowej uznaje
się, że mamy do czynienia z jednym pracownikiem na
pełen etat.
Warto nadmienić, że wynik sumowania nie musi być liczbą
całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim,
ojcowskim, rodzicielskim albo wychowawczym traktowana
jest jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed
tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

z pracodawcą w stosunku pracy oraz na dzień ustalania
stanu zatrudnienia pracodawcy (na potrzeby określenia
kwoty subwencji finansowej) została zgłoszona przez
pracodawcę do ubezpieczeń społecznych. Stan zatrudnienia
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
→ współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy

prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie
umów cywilnoprawnych - np. umowa zlecenia), oraz za
którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia
społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia
przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej
wysokości subwencji finansowej przysługującej
przedsiębiorcy.

Kliknij Dalej.

Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest
jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie
zlecenia).
Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 2 osoby na
podstawie stosunku pracy na 0,5 etatu, to wówczas na
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Kwota subwencji

Na ekranie w pojawi sugerowana wartość wyliczonej kwoty
subwencji.
Wprowadź kwotę subwencji, o którą chcesz się ubiegać.
Kwota subwencji może przekraczać proponowaną wartość
wyliczoną na podstawie wprowadzonych danych, ale nie
może ona przekraczać wartości programu – tj.
dla mikrofirm 324 tys. PLN, a dla małych średnich
przedsiębiorstw 3.5 mln PLN.

9

Upoważnienie do złożenia wniosku

Określ typ umocowania zgodny z formą prawną firmy:
→ wybierz Samodzielne potwierdzenie na podstawie odpisu
z KRS lub wyciągu z CEIDG, jeśli jesteś umocowany do
jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS /CEIDG
(ścieżka 9a),
→ wybierz Pełnomocnictwo, jeśli spółka ma reprezentację
wieloosobową / wniosek jest składany dla spółki cywilnej /
wniosek składa osoba spoza KRS/CEIDG (ścieżka 9b).

W przypadku spółek cywilnych Pełnomocnictwo musi być
podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące
wspólnikiem spółki w momencie złożenia ostatniego z
kwalifikowanych podpisów elektronicznych na dokumencie
Pełnomocnictwa.
Jeśli pełnomocnictwo jest udzielane jednemu ze wspólników
spółki cywilnej, to wspólnik składający Wniosek i podpisujący
Umowę Subwencji Finansowej nie składa podpisu pod
Pełnomocnictwem.
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9a. Samodzielne potwierdzenie na podstawie odpisu z KRS
lub wyciągu z CEIDG
Podaj dane Osoby umocowanej do samodzielnej
reprezentacji Przedsiębiorcy – będzie to osoba, która wyśle
wniosek i ma prawo podpisać umowę o subwencję.

→ Następnie dodaj dokument potwierdzający umocowanie
do zawarcia umowy, klikając w przycisk „Sprawdź
umocowanie z bazą CEIDG / KRS”.
Pobierzemy dla Ciebie wyciąg z bazy CEIDG / KRS – sprawdź,
czy plik zawiera aktualne dane, ponieważ zostanie on
załączony do wniosku i przekazany do PFR.

Dane muszą być zgodne z aktualnym rejestrem KRS/CEIDG właściwym dla ewidencji Przedsiębiorcy.
Podaj imię, nazwisko, typ identyfikatora (jeśli posiadasz
PESEL wskaż go; jeśli nie, należy wskazać inny typ: dowód
osobisty, paszport lub kartę pobytu) oraz jego numer.

W przypadku niezgodności lub gdy nie uda nam się
potwierdzić Twojego umocowania, będziesz mieć możliwość
samodzielnego dołączenia załącznika.
Załącz odpowiedni plik właściwy dla formy prawnej Twojej
firmy w miejsce zgodne z nazewnictwem pól (Wyciąg z
CEIDG lub Odpis z KRS).
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9b. Pełnomocnictwo
Wybierz Pełnomocnictwo jeśli:
→ spółka ma reprezentację wieloosobową / Wniosek jest
składany dla spółki cywilnej / Wniosek składa osoba spoza
KRS/CEIDG,
→ osoba wysyłająca wniosek nie jest umocowana do
jednoosobowej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS albo
wyciągiem z CEIDG (nie jest właścicielem JDG).

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i spółki
komandytowej, jeśli komplementariuszem uprawnionym do
reprezentacji jest inna spółka - załącz dodatkowo aktualny
odpis z KRS tej spółki.

Pamiętaj, że w takim przypadku konieczne jest załączenie do
wniosku dokumentu pełnomocnictwa (zgodnego ze wzorem
udostępnionym przez PFR) podpisanego certyfikowanym
podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją Twojej
firmy (PFR nie dopuszcza podpisu XAdES).
Jeśli wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej, to
potwierdzenie umocowania wymaga pełnomocnictwa
podpisanego przez wszystkich wspólników - niezależnie od
reprezentacji.
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Podaj dane pełnomocnika działającego w imieniu
przedsiębiorcy - zgodnie z przygotowanym
pełnomocnictwem.

podpisany certyfikowanym podpisem kwalifikowanym (PFR
nie dopuszcza podpisu XAdES).

Podaj imię, nazwisko, typ identyfikatora (jeśli posiadasz
PESEL wskaż go; jeśli nie, należy wskazać inny typ: dowód
osobisty, paszport lub kartę pobytu) oraz numer
identyfikujący tożsamość.

W przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowoakcyjnej, jeśli komplementariuszem uprawnionym do
reprezentacji jest inna spółka - załącz dodatkowo jej
aktualny odpis z KRS

Dodaj Dokumenty potwierdzające umocowanie do
zawarcia umowy zgodnie z formą prawną firmy:

Jeżeli wybrałeś Pełnomocnictwo należy również wskazać
dane mocodawców tj. osób, które złożyły swoje podpisy
kwalifikowane pod dokumentem pełnomocnictwa.

→ załącz odpowiedni plik właściwy dla formy prawnej Twojej
firmy w miejsce zgodne z nazewnictwem pól (Wyciąg z
CEIDG lub Odpis z KRS).
→ załącz dokument pełnomocnictwa (zgodny ze wzorem
udostępnionym przez PFR). Pamiętaj, że musi być on

Ważne! Osoby podpisujące pełnomocnictwo muszą być
umocowane do reprezentowania spółki zgodnie z KRS lub CEIDG.

20 / 23

Online

Jak złożyć wniosek o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0?

10

Wzór umowy

Zapoznaj się ze wzorem umowy.

Kliknij Dalej jeżeli chcesz przejść do podsumowania lub
Wstecz jeśli chcesz jeszcze zmienić dane na wniosku.
Po uzupełnieniu danych kliknij Dalej.
Ważne
Przejście na kolejny krok, w którym umowa zostanie
podpisana, może zrobić wyłącznie użytkownik (osoba), która
została wskazana na kroku Upoważnienie do złożenia
wniosku jako pełnomocnik lub osoba umocowana.
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Podsumowanie i podpisanie wniosku

Sprawdź, czy poprawnie wypełniłeś wniosek – pamiętaj, że
jego wysłanie jest równoznaczne z zawarciem umowy
o subwencję.

12

Potwierdzenie wysłania wniosku

Twój wniosek zostanie przesłany do PFR i dodatkowo
otrzymasz potwierdzenie w Wiadomości.

Jeśli dane są prawidłowe Potwierdź podpisanie i wysłanie
wniosku kodem SMS, który otrzymasz.
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Ważne informacje!
1.

Polski Fundusz Rozwoju rozpatruje wniosek. Weryfikuje kwotę
i potwierdza uruchomienia subwencji lub odrzuca wniosek.

2.

Decyzję PFR przekażemy Ci w Wiadomości w Moim ING.

3.

Co może zrobić Polski Fundusz Rozwoju:
a)
b)
c)

4.

Przyzna Ci subwencję w kwocie, o jaką wnioskujesz – wtedy
przelejemy pieniądze na Twoje konto firmowe.
Przyzna Ci niższą kwotę – wówczas przelejemy Ci pieniądze
w kwocie, jaką ustalił PFR.
Odrzuci Twój wniosek – poinformujemy Cię o tym. Po
wyjaśnieniu sprawy z odpowiednimi instytucjami, możesz
ponownie złożyć wniosek.

Gotowe! Złożyłeś wniosek o subwencję PFR.

Więcej informacji na temat tarczy finansowej PFR:
https://www.pfr.pl/tarcza20 oraz
https://www.ing.pl/tarcza2.

Projekt umowy, umowę oraz decyzje z PFR znajdziesz w sekcji
Moje dokumenty > Dokumenty Bankowe > Wnioski > Tarcza
Finansowa PFR 2.0

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie informację edukacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A.,
z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005469 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634 -013-54-75, REGON: 271514909, kapitał zakładowy 130 100 000 zł w całości opłacony.
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