
 

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących TARCZY FINANSOWEJ PFR 

Zgłoszenie w formie skanu formularza dostępnego na stronie Banku oraz wszelkie dokumenty związane  
z przedmiotem sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej cui@wbs-jonkowo.pl. Bank może zwrócić 
się do Klienta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Zgłoszenia w szczególności, kiedy sprawa dotyczy Zgłoszenia 
Kwalifikowanego. 

Bank przekaże otrzymane od Klienta Zgłoszenie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów: 

1) otrzymanej przez Beneficjenta decyzji w statusie REJECT (odrzucono) lub GRANTED CHANGED 
(przyznano, ale zmieniono) po dwukrotnej próbie złożenia Odwołania lub w innym uzasadnionym 
przypadku (np.: odstąpienie od umowy podpisanej na skutek błędu); 

2) zebranie przez Beneficjenta wszystkich zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień składania Wniosku o Subwencję 
Finansową i załączeniu tej dokumentacji przez Beneficjenta do składanego wniosku; 

3) dostarczenie przez Beneficjenta zaświadczenia z ZUS o opłacaniu przez płatnika składek na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia Subwencji Finansowej 
w przypadku Mikroprzedsiębiorstw lub zakwalifikowania do grupy MŚP; 

4) zebranie przez Beneficjenta wszystkich zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami 
zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku  
o Subwencję Finansową i załączeniu tej dokumentacji przez Beneficjenta do składanego wniosku. 

Zgłoszenie – oznacza każde Zgłoszenie dotyczące działalności Banku, Zgłoszenie Kwalifikowane czy Zgłoszenie 

nie będące kwalifikowanym: 

1) Zgłoszenie dotyczące działalności Banku – zgłoszenie związane z Programem, skierowane przez 
Klienta do Banku, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank; 

2) Zgłoszenie Kwalifikowane oznacza zgłoszenie, które: 

a) dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach 
służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie 
tych danych w sposób elektroniczny, przy czym Bank przed przekazaniem Zgłoszenia powinien 
zebrać od Beneficjenta niezbędne zaświadczenia z Krajowej Administracji Skarbowej i ZUS  
o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS (rozbieżność danych), 

b) dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub 
Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową 
w kwocie niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez 
Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodowały wydanie Decyzji PFR przyznającej 
Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem (błąd 
Beneficjenta),  

c) dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej (umorzenia), 

d) zgłoszenie inne niż określone w lit. (a)-(c) powyżej, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na które 
wymaga, w racjonalnej ocenie Banku, przekazania przez PFR dodatkowych informacji lub 
stanowiska w sprawie (konieczność przedstawienia informacji przez PFR); 

3) Zgłoszenie niekwalifikowane – każde zapytanie/problem Beneficjenta Banku związany z Tarczą 
Finansową PFR, a nie kwalifikujące się do kategorii Zgłoszenia Kwalifikowanego ani do Zgłoszenia 
dotyczącego działalności Banku. 

 

Bank będzie udzielał odpowiedzi na zgłoszenie na skrzynkę mailową, z której Zgłoszenie zostało wysłane przez 
Klienta. 
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