INSTRUKCJA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UMOWCOWANIE BENEFICJENTÓW
dla Klientów PBS w Wyszkowie
w związku z realizacją programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich
Firm”

Termin realizacji określony przez PFR - do dnia 31.12.2020 r.

1. Klient loguje się bankowości internetowej PBS w Wyszkowie EBANKNET lub ECORPONET.
2. Należy wybrać zakładkę „Wnioski” następnie „Eximee dla firm” lub platforma Eximee”, następnie należy
wybrać „Dane do wniosku” i przejść dalej.
3. System w tym momencie może poprosić o potwierdzenie tej czynności hasłem sms lub w aplikacją
mobilną.
4. Następnie należy wybrać „ Złóż Wniosek”.
5. Przechodzimy do kolejnego etapu - poniższe okienko w którym wybieramy opcję ‘Tarcza Finansowa PFR
dla Mikrofirm i MŚP – Umocowanie’:

Do kolejnego panelu przechodzimy naciskając przycisk „Dalej”.
UWAGA: Jeżeli w okienku „Wybierz opcję” nie pojawi się do zaznaczenia opcja ‘Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i
MŚP – Umocowanie’ – wówczas prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem

6. Należy uzupełnić dane tj. nazwę firmy oraz podać NIP oraz wybrać rodzaj załączanych dokumentów. Klient
wybiera jeden z poniższych dokumentów tj. oświadczenie i pełnomocnictwo – podpisywane
elektronicznym podpisem kwalifikowanym:
1. Pierwszym dokumentem jest Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym
(zgodnie ze Wzorem załącznika nr 2 określonym w Regulaminie PFR), które wybiera się jeżeli było ono
udzielone przed datą złożenia wniosku o subwencję PFR (przed zawarciem Umowy z PFR).
2. Drugim dokumentem jest Oświadczenie (zgodnie ze Wzorem załącznika nr 3 określonym w
Regulaminie PFR), które wybiera się jeżeli nie było udzielone powyższe pełnomocnictwo dla osoby
składającej w imieniu Klienta wniosku o subwencję. Oświadczenie jest podpisywane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym z datą późniejszą niż data zawarcia umowy z PFR.

3. Kolejnym krokiem jest wybór formy prawnej, mamy do dyspozycji trzy rodzaje działalności
beneficjentów:

4. W kolejnym kroku należy dodać stosowne załączniki oraz zaznaczyć odpowiednie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
W zależności od formy prowadzonej działalności wskazujemy do załączenia wydruk z CEIDG lub KRS
oraz wybieramy do załączenia Pełnomocnictwo lub Oświadczenie:
1) W przypadku wyboru Oświadczenia pojawi się poniższy ekran:

2) W przypadku wyboru Pełnomocnictwa pojawi się poniższy ekran na którym należy wybrać
odpowiednią opcję oraz załączyć stosowne pliki.

„Wyślij wniosek” – poprzez naciśnięcie akceptujemy zawarte informacje i wysyłamy wniosek.

