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Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali blisko 40,4 tys. bonów
turystycznych
 z ponad 215,5 tys. przygotowanych dla regionu. Bon jest ważny do 31 marca 2022r., a jego
realizacja odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

  

Od 1 sierpnia osoby uprawnione mogą korzystać z bonu turystycznego. Świadczenie
aktywowało do tej pory około 19 proc. uprawnionych w regionie. W całym kraju aktywnych jest
ponad 721 tys. bonów na łączną kwotę niemal 618,5 mln zł. Uprawnieni wykonali 145tys.
płatności bonami na kwotę ponad 100 mln złotych.

      

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski.
Bonem można zapłacić już u niemal 15,8 tys. zarejestrowanych w całym kraju podmiotów
turystycznych. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod
obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany
SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu). Co
ważne bonem można płacić wiele razy - aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie
ma dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach
bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie wystarczy na pokrycie kosztów usługi, pobierający opłatę
otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do
bonu otrzyma sms-em wiadomość o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji
można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości dostępnych środków, a
różnicę dopłacić gotówką lub przelewem. Posiadacz bonu może również na bieżąco sprawdzić
saldo dostępnych środków na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny
ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

  

Po pojęciem usługi hotelarskiej rozumiemy krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, mieszkań, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów, przyczep
samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługa hotelarska musi składać się
co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia, które
stanowi integralną część usługi, to nadal jest to usługa hotelarska- wyjaśnia Krystyna Michałek

  

Bon można wykorzystać również w sytuacji, gdy ze względu na jego wiek dziecka nie trzeba za
nie zapłacić. Ważne jest by dziecko korzystało z usługi hotelarskiej lub uczestniczyło w imprezie
turystycznej. Nawet jeśli dopiero w 2021 r. urodzi się dziecko, a rodzic uzyska prawo do
świadczenia wychowawczego, to również będzie mu przysługiwało świadczenie w formie bonu.
Z kolei w sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, to każdemu z
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nich przysługuje bon w wysokości 250 zł.

  

 

  

Krystyna Michałek

  

Rzecznik Regionalny ZUS

  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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