
Jak poprawnie wypełnić i podpisać dokument? Kliknij, aby wyświetlić instrukcję. Strona 1 z 2 

Oświadczenie Beneficjenta 
Od: Nazwa firmy:

Szanowni Państwo, 

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie zawarcia przez Beneficjenta i związania Umową Subwencji 
Finansowej oraz wszystkimi oświadczeniami złożonymi w imieniu Beneficjenta w związku z procesem 
uzyskiwania subwencji finansowej od PFR (Subwencja Finansowa). 

1. Wobec powyższego Beneficjent:

a. potwierdza treść wszystkich oświadczeń złożonych w imieniu Beneficjenta w Umowie Subwencji 
Finansowej w związku z uzyskaniem Subwencji Finansowej lub w związku z Umową Subwencji 
Finansowej oraz potwierdza, iż wszystkie oświadczenia są uznawane za skutecznie złożone od 
dnia zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, oraz

b. oświadcza, że pozostaje związany postanowieniami Umowy Subwencji Finansowej w okresie od 
dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia Umowy Subwencji Finansowej, oraz

c. wyraża zgodę na przekazanie przez Bank, a w przypadku Banku, który jest bankiem
spółdzielczym przez bank zrzeszający Bank, informacji związanych z zawarciem i wykonaniem 
Umowy Subwencji Finansowej, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową lub
tajemnicę zawodową w zakresie usług płatniczych, w szczególności informacji wskazujących, że 
Beneficjent jest klientem Banku, informacji o posiadanym rachunku bankowym i korzystaniu z
bankowości elektronicznej Banku: Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. z siedzibą przy
ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. z siedzibą przy 
ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa oraz w przypadku gdy Bank jest bankiem 
spółdzielczym, odpowiedniemu bankowi zrzeszającemu.

2. W przypadku, gdy Umowa Subwencji Finansowej została zawarta w ramach spółki cywilnej, niniejsze 
oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

3. Beneficjent zrzeka się prawa do odwołania niniejszego oświadczenia w okresie obowiązywania Umowy 
Subwencji Finansowej.

4. Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu i będzie interpretowane zgodnie z jego przepisami.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego oświadczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby PFR.

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem  

NIP    , KRS     , REGON 

(Beneficjent) 

Do: Polski Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa (PFR) 

Dot.: Umowy subwencji finansowej nr                                                    (Umowa Subwencji Finansowej) 
pomiędzy Beneficjentem, a PFR zawartej w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa 2.0 
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm” 

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_Finansowa_PFR_2.0_oswiadczenie_instrukcja.pdf
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Podpisy muszą być złożone w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych zgodnie z zasadą 
reprezentacji Beneficjenta. 

Miejsce na wizualizację kwalifikowanych podpisów elektronicznych osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta 

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_Finansowa_PFR_2.0_oswiadczenie_instrukcja.pdf
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