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Z piątku na sobotę będzie można aktywować bon
turystyczny
500 zł na dziecko do 18. roku życia i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością – tyle wyniesie
świadczenie z tytułu bonu turystycznego. Z piątku na sobotę będzie można aktywować bon i z niego
skorzystać. Za jego pomocą beneﬁcjenci opłacą np. wczasy, kolonie, obozy, tzw. zielone szkoły czy pobyt w
hotelu na terenie Polski. Lista obiektów, które przyjmą płatności bonem, ukaże się w sobotę na stronie:
bonturystyczny.gov.pl. Bony będą ważne aż do 31 marca 2022 r.
Jak możesz skorzystać z bonu turystycznego?
Aby skorzystać z bonu, załóż proﬁl na PUE ZUS. Następnie zaloguj się do niego i aktywuj bon. Mailem dostaniesz
kod obsługi płatności. Będzie on też dostępny na Twoim proﬁlu na PUE ZUS.
Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu, które przysługuje na dziecko z niepełnosprawnością,
złóż na PUE ZUS „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w
formie Polskiego Bonu Turystycznego”. Do oświadczenia dołącz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców
turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez POT. Aktualna lista
podmiotów, w których można skorzystać z bonu, dostępna będzie na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl,
www.pot.gov.pl, www.polska.travel.
Za pomocą bonu będziesz mógł płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz pełną kwotę. Kwotę do wykorzystania
będziesz widział na swoim proﬁlu na PUE ZUS.
Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, podasz osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub
imprezę turystyczną kod obsługi płatności przypisany do Twojego bonu. A następnie jednorazowy kod
autoryzacyjny, który dostaniesz SMS-em.
Jeśli usługa, za którą płacisz bonem, przekracza jego wartość, to brakującą część możesz zapłacić w inny sposób
(np. gotówką lub przelewem).
Gdzie możesz poradzić się ws. bonu turystycznego?
ZUS zorganizował specjalną infolinię dot. bonu turystycznego – pod numerem 22 11 22 111 – która działa przez całą dobę
7 dni w tygodniu. Pytania drogą mailową możesz natomiast kierować na adres: bon@zus.pl.
Instrukcję na temat tego, jak założyć konto na PUE ZUS – jako beneﬁcjent lub przedsiębiorca – możesz obejrzeć na kanale
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA .
Z kolei tutorial dla przedsiębiorców z branży turystycznej dot. rejestracji na liście podmiotów turystycznym uprawnionych do
przyjmowania płatności bonem dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=zQRP1gbyvQk .
Źródło: gov.pl

2020-08-15 20:52:31, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”
https://powiat.limanowski.pl/blog/z-piatku-na-sobote-bedzie-mozna-aktywowac-bon-turystyczny/

