Składanie wniosku
w Pekao24
krok po kroku

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału
wpłaconego: 262 470 034 zł.

Rola Banku Pekao S.A.
w procesie wysyłania wniosku Rodzina 500+
Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości
internetowej Pekao24.
W trakcie wypełniania wniosku Rodzina 500+:

• bank weryfikuje tożsamość wnioskującego,
• wnioskujący wskazuje organ prowadzący w gminie, który będzie obsługiwał jego wniosek
Rodzina 500+,
• wnioskujący wskazuje sposób przekazywania świadczeń, np. na numer konta w Banku Pekao S.A.,
• wnioskujący uzupełnia dane potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku Rodzina 500+:

• bank wystawia wnioskującemu potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+,
• bank wystawia wnioskującemu jednorazowo kopię wniosku Rodzina 500+ w formacie pliku PDF.

Czynności poza zakresem obsługi po stronie banku:
•
•
•
•

bank nie udostępnia możliwości składania wniosku Rodzina 500+ w oddziale/ przez infolinię,
bank nie może doradzać w zakresie wypełniania wniosku,
bank nie obsługuje reklamacji w obszarze kompetencji organu prowadzącego w gminie,
bank nie przechowuje danych wnioskującego po wystawieniu potwierdzenia wysłania wniosku
Rodzina 500+ i wysłaniu go do systemu emp@tia.

Proces wysyłania wniosku Rodzina 500+
Klient przygotowuje dane i dokumenty do wypełnienia wniosku.
Klient wypełnia wniosek w serwisie bankowości internetowej.
Klient zatwierdza wniosek i wysyła go elektronicznie.
Złożony wniosek jest przekazywany przez Bank do systemu emp@tia.
W Pekao24 Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
Na wskazany we wniosku adres e-mail z systemu emp@tia zostanie przekazane
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku.
Wniosek jest rozpatrywany przez właściwy organ gminy w miejscu zamieszkania.
W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail wskazany we wniosku
przekazana zostanie informacja o przyznaniu świadczenia, a następnie
zostanie wypłacone świadczenie.

KROK 1

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy przygotować dane
i dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku:
• adres e-mail,
• dane dzieci, mieszkających oraz będących na utrzymaniu wnioskodawcy
(imię, nazwisko, numer PESEL),
• jeżeli do wniosku załączasz dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
Uwaga: maksymalna liczba załączników to 7. Ich maksymalny rozmiar: 3,5 MB. Format dokumentów:
PNG, JPG lub PDF. Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz
muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

KROK 2

Zalogować się do serwisu internetowego Pekao24.

KROK 3

Wypełnić wniosek w serwisie bankowości internetowej dostępny
w sekcji e-Urząd,

lub z bannera na stronie głównej.

KROK 4

Po wybraniu linku „RODZINA 500 PLUS” należy zaakceptować
regulamin i przejść do wypełniania wniosku.

1 KROK WNIOSKU

WNIOSKODAWCA
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.
W tym kroku należy wprowadzić:
• stan cywilny,
• adres e-mail lub sprawdzić czy podstawiony e-mail jest prawidłowy (na ten adres zostanie przekazane Urzędowe Potwierdzenie
Odbioru (UPO) wniosku z systemu emp@tia oraz informacja
o przyznaniu świadczenia),
• adres zamieszkania – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w gminie. Uwaga:
adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który nie
musi być zgodny z miejscem zameldowania.
• wybrać nazwę organu prowadzącego postępowanie – w wyszukiwarkę należy wprowadzić nazwę lub fragment nazwy miejscowości,
• wskazać rachunek do wypłaty świadczenia w Banku Pekao S.A. lub inny.
UWAGA!
System poprosi o podanie kodu do autoryzacji, gdy numer rachunku
bankowego zostanie wprowadzony przez klienta (a nie zostanie wybrany
z dostępnych automatycznie) lub zostanie wybrana opcja „Brak”. Prośba
o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
Wskazanie rachunku nie jest obligatoryjne. Jeśli zostanie wskazana
opcja Brak, wówczas organ prowadzący ustali z Wnioskującym sposób
przekazywania świadczeń.

2 KROK WNIOSKU DZIECI
W tym kroku należy podać dane dziecka/ dzieci, na które składamy
wniosek:
• imię,
• nazwisko,
• PESEL,
• stan cywilny,
• obywatelstwo.
Należy złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia na wszystkie dzieci, które spełniają kryteria
wnioskowania. Kolejność wpisywania danych dzieci nie ma znaczenia.
Jeśli na któreś z dzieci jest już przyznane świadczenie w okresie lipiec
– wrzesień 2019r. na podstawie poprzednio złożonego wniosku,
świadczenie wychowawcze w oparciu o niniejszy wniosek zostanie
przyznane z pominięciem tych miesięcy.

2 KROK WNIOSKU DZIECI (CD.)

3 KROK WNIOSKU OŚWIADCZENIA I POUCZENIA
W tym kroku należy przeczytać treść oświadczeń i pouczeń
oraz potwierdzić zapoznanie się z nimi. Po złożeniu wniosku
rekomendowane jest pobranie i zapisanie kopii wysłanego wniosku
oraz potwierdzenia wysłania wniosku.

3 KROK WNIOSKU OŚWIADCZENIA I POUCZENIA (CD.)

3 KROK WNIOSKU OŚWIADCZENIA I POUCZENIA (CD.)
Wysłany wniosek (PDF) ze wszystkimi wpisanymi danymi można
pobrać tylko raz – od razu po jego wysłaniu na stronie z komunikatem
potwierdzającym złożenie wniosku w ramach tej samej sesji
logowania. („POBIERZ WYSŁANY WNIOSEK”) Potwierdzenie wysłania
wniosku (PDF) jest dostępne do pobrania w sekcji „Wnioski” w tabeli
„lista wniosków” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
• Złożony wniosek zostanie przekazany przez Bank do systemu
emp@tia.
• W Pekao24 Klient otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.
• Na wskazany we wniosku adres e-mail z systemu emp@tia zostanie
przekazane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wniosku.
• Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
w celu rozpatrzenia.
Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przekazana na adres
e-mail podany we wniosku.
• Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku
(w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).

