Jak działa program MultiSport?
Program MultiSport pozwala na korzystanie z elastycznego i atrakcyjnego menu świadczeń z
zakresu sportu i rekreacji, w tym z basenów, Aquaparków, siłowni, zajęć fitness, zajęć
tanecznych, sztuk walki, grot solnych i wielu innych.
Karnety są częściowo dofinansowane przez Pracodawcę ze środków ZFŚS, resztę pokrywa
pracownik (potrącenie z wynagrodzenia).
Wartość dofinansowania dla poszczególnych kart zależy od kryterium socjalnego (progu
dochodowego).
Do wyboru mamy 2 karty dla naszych pracowników: MultiSport PLUS oraz MultiActive8

Wartość dofinansowania dla poszczególnych grup dochodowych:

Grupa dochodowa
I ( do 3 000 zł)
II ( 3001-4 500zł)
III (pow. 4 500 zł)

Karta MultiSport PLUS
Wartość 129 zł
pracodawca
pracownik
45
84
40
89
35
94

Karta MultiActive 8
Wartość 53 zł
pracodawca
pracownik
45
8
40
13
35
18

Ponadto posiadamy pakiet karnetów MultiSport dla Twoich bliskich:
- karta dla osoby towarzyszącej
- karta KIDS
- karta DZIECKO (basen)

Koszt karty w zależności od jej rodzaju przedstawia poniższa tabela:
Typ karty

Cena brutto

Dla posiadaczy karty MULTISPORT PLUS
Osoba Towarzysząca Plus od 16 r.ż.

179

Dziecko Plus (basen) do 15 r.ż

40

Kids Plus do 15 r.ż

89
Dla posiadaczy karty MULTIACTIVE8

Osoba Towarzysząca Active 8 od 16 r.ż.

115

Dziecko Active 8 (basen) do 15 r.ż

39

Kids Active 8 do 15 r.ż

64

Gdzie znajdę listę obiektów honorujących kartę MultiSport?
Listę obiektów sportowych znajduje się pod linkiem:
https://www.kartaMultiSport.pl/wyszukaj-obiekty/#/

Jak mogę zamówić kartę MultiSport?
•

•

•

Pracownik w bardzo prosty i intuicyjny sposób zamawia karnet logując się na swoje konto
na platformie MyBenefit.
Wszystkie opcje dotyczące zamawiania i zarządzania kartami dostępne są w zakładce
MULTISPORT.
Po wybraniu właściwej karty prosimy o wygenerowanie, podpisanie i zwrot do działu
kadr formularza zgody na potrącenie
(w pierwszej kolejności wysyłamy skan na e-mail: a.luniewska@ap.info.pl, następnie
oryginał na adres biura) - to warunek konieczny do aktywacji karty– w kolejnym
załączniku szczegółowa instrukcja.
Dopiero po otrzymaniu oryginału lub skanu podpisanego oświadczenia oczekujące
zamówienie na kartę zostają zatwierdzone.
Wszelkie działania (zamawianie, zawieszanie, dezaktywacja kart) wykonujemy najpóźniej
do 15 dnia miesiąca poprzedniego.
Przykład: Karta zamówiona 15 czerwca będzie ważna od 1 lipca. Karta zamówiona 16
czerwca będzie ważna dopiero od 1 sierpnia.

Dodatkowe informacje
•
•
•

Punkty przyznane na koncie MyBenefit pokrywają część karty dofinansowaną przez
pracodawcę, reszta pokrywana przez pracownika poprzez potrącenie z wynagrodzenia
Ilość przyznanych na koncie punktów jest większa niż wartość dofinansowania dla kart
MultiSport – oznacza to, że różnicę pracownik może wykorzystać na zakup innych
świadczeń
Koszt karty dodatkowej (dla dziecka lub osoby towarzyszącej) w całości pokrywa
pracownik

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu –
Aneta Łuniewska, tel.: 504 790 127, a.luniewska@ap.info.pl

