
Bon Turystyczny – jak aktywować przez mojeID 

Bon turystyczny można aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Trzeba go jedynie aktywować. Bon 
turystyczny może aktywować tylko ta osoba, która wcześniej składała wniosek o świadczenie 500 plus. 

 
1. Wejdź na stronę https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi 
2. Aby móc aktywować bon, trzeba zarejestrować się na PUE (przejdź do kroku Nr 9), a jeżeli nie posiadasz 

jeszcze konta, należy założyć konto na platformie oraz potwierdzić swoją tożsamość profilem zaufanym. 
3. Następnie wybierz „Rejestrację przez Profil Zaufany”. 

 

4. Wybierz sposobu rejestracji „Dla Ciebie” poprzez Profil Zaufany 

 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi


 

5. Następnie wybierz ikonę „Grupa BPS” – z prawej dolnej strony ekranu. 

 

 

6. Wybieramy z listy po prawej województwo i nawę Banku lub nazwę Banku z listy po lewej, po czym 

następuje przekierowanie na stronę logowania systemu bankowości elektronicznej: 

ebank.bsszczytno.pl   Zaloguj się do niej. 

 

 



 

 

7. Po zalogowaniu do systemu EBO, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie Twoich danych 

do PUE ZUS potwierdzających tożsamość „Wniosek  o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej…”, który 

należy potwierdzić przyciskiem „wyrażam zgodę” i autoryzować. Zanim to zrobisz, upewnij się, czy w Twoich 

danych poprawny jest adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku braku tych danych w Banku, nie uda 

Ci się potwierdzić swojej tożsamości.  

 

 
 
8. Zostaniesz przekierowany na stronę PUE ZUS, gdzie trzeba sprawdzić swoje dane: Nr telefonu i 
adres e-mail, wprowadzić hasło oraz zaakceptować wszystkie zgody. W kolejnym kroku klikamy 
„Zarejestruj profil”. 
 



 

 

9. Po otrzymaniu informacji, o prawidłowym utworzeniu Profilu do PUE, należy zalogować się do 
platformy PUE.  



 

10. Po zalogowaniu się do platformy, w lewym menu pojawi się zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Po 
kliknięciu w nią wybierz opcję "Mój bon" - po jej uruchomieniu na ekranie pojawią się dane przyznanego bonu. 
Teraz należy już tylko kliknąć "Aktywuj bon", a następnie podać swój numer telefonu i adres e-mail. Po 
wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się kod obsługi płatności, którym będzie można płacić za usługi 
turystyczne. 

 

 


