
I N S T R U K C J A  
jak sprawdzić decyzję oraz harmonogram spłaty nieumorzonej 

części otrzymanej subwencji w bankowości elektronicznej  

eBankNet i eCorpoNet. 

 
 

Jeżeli korzystasz z bankowości elektronicznej eBankNet: 
 

Zobacz jak sprawdzić DECYZJĘ: 

1. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej eBankNet, wybieramy zakładkę ‘Wnioski’. Po 
lewej stronie pojawi się menu boczne, z którego wybieramy zakładkę ‘‘Wnioski dla Firm eximee’ i 
potwierdzamy rachunek, z którego został złożony wniosek o umorzenie Tarcza 1.0. 
 

 
  

 

https://e.bs.limanowa.pl/#login


2. Po wybraniu rachunku, przechodzimy do zakładki ‘Dane do wniosku Wnioski dla Firm eximee’ – 
gdzie pojawiają się dane naszej firmy i wybieramy ‘Dalej’. 
 

 
  
3. Po wyborze przycisku ‘Dalej’, system poprosi o autoryzację kodem SMS lub poprzez akceptację 

powiadomieniem Push, w ramach aplikacji BSLMobile – w zależności od aktywnej formy 
autoryzacji.  

 

 
 



4. Po dokonaniu autoryzacji, za pomocą SMS lub powiadomienia Push, zostaniemy przekierowani 
na stronę ‘Wybór wniosku’, gdzie wybieramy/zaznaczamy opcję ‘Zobacz status złożonego 
wniosku’. 
 

 
  

5. W kolejnym kroku pojawi się strona, na której widoczne są szczegóły wniosku. W dolnej części 
strony znajdują się ‘Dokumenty do pobrania’, a tam zapisane w pdf pliki, m.in. Decyzja PFR. 
 

 



Zobacz jak sprawdzić HARMONOGRAM SPŁAT: 

1. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej eBankNet, wybieramy zakładkę ‘Kredyty’. Po 
lewej stronie pojawi się menu boczne, z którego wybieramy zakładkę ‘Informacje szczegółowe’, a 
następnie klikamy w opcję ‘Najbliższe spłaty’. 

 UWAGA! Jeżeli w bankowości brak informacji o kredycie, skontaktuj się z placówką Banku > lista 
placówek, w celu dodania brakującego rachunku kredytowego. 

 

 

2. Po wybraniu opcji  ‘Najbliższe spłaty’ pojawi się zakładka ‘Dokumenty’, gdzie możemy pobrać  
Terminarz spłat, który należy otworzyć za pomocą PDF.   

 
  

https://e.bs.limanowa.pl/#login


 

  

Jeżeli korzystasz z bankowości elektronicznej eCorpoNet: 
 

Zobacz jak sprawdzić DECYZJĘ: 

1. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej eCorpoNet, wybieramy zakładkę ‘Wnioski’ oraz  

opcję ‘Złóż Wniosek’.  

 

 
  

 

 

 

https://c.bs.limanowa.pl/homenet-webapp-frontend/


2. Następnie pojawi się okno ‘Wybór wniosku’, w którym należy wybrać/zaznaczyć opcję ‘Zobacz 
status złożonego wniosku’. 

 

 

3. Po wyborze przycisku ‘Dalej’, zostaniemy przekierowani na stronę, na której widoczne są 
szczegóły wniosku. W dolnej części strony znajdują się ‘Dokumenty do pobrania’, a tam zapisane 
w pdf pliki, m.in. Decyzja PFR. 

 

 



Zobacz jak sprawdzić HARMONOGRAM SPŁAT: 

1. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej eCorpoNet, wybieramy zakładkę ‘Rachunki Lista’. 

Następnie wybieramy ‘Rachunki kredytowe’ oraz  rachunek, z którego został złożony wniosek o 

umorzenie. W menu górnym wybieramy zakładkę „Terminarz z PFR’. 

 

2. Po wybraniu zakładki ‘Terminarz PFR’, należy zaznaczyć opcję ‘Pobierz’ i zapisać plik ‘Terminarz 
spłat’ na komputerze w wybranym miejscu. 

 

 

https://c.bs.limanowa.pl/homenet-webapp-frontend/

