
 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i zasady dotyczące Usług świadczonych przez 

Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej w procesie 
przyjmowania ubezpieczonych do Umów ubezpieczenia na podstawie OWU z Towarzystwem, 
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb 
postępowania reklamacyjnego.  

 
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej  

z adresu e-mail w domenie gsu.pl (dalej „adres e-mail Usługodawcy”).  
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia przez Usługodawcę 
usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym  
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 
§ 2 

Definicje 
 

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:  

 
1. GSU SU – GSU Spółka Ubezpieczeniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000279234, NIP: 6312525276, REGON: 240602440, kapitał 

zakładowy: 50.000,00 zł.  

2. Superpolisa GSU – Superpolisa GSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486522, NIP: 6312651348, REGON: 243422626, kapitał 

zakładowy: 150.000,00 zł.  

3. OWU – ogólne warunki ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwo, na podstawie których 

zawierana jest Umowa ubezpieczenia;  

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;  



 

5. Towarzystwo – Zakład Ubezpieczeń, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi dystrybucji 

ubezpieczeń. Pełna lista Zakładów Ubezpieczeń znajduje się w dokumencie Informacja  

o Dystrybutorze. 

6. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia grupowego zawarta pomiędzy Towarzystwem  

a GSU Stowarzyszeniem Ubezpieczonych, do której użytkownik może przystąpić;  

7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej określone 

w § 3 Regulaminu;  

8. Usługodawca – GSU SU lub Superpolisa GSU, w zależności od tego, który z tych podmiotów jest 

dystrybutorem dla danej Umowy ubezpieczenia. 

9. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług.  

 
§ 3 

Rodzaje i zakres Usług 
 

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:  
1. udostępnienie informacji o oferowanych ubezpieczeniach i pomoc w doborze właściwego 

ubezpieczenia w zależności od potrzeb i wymagań Użytkownika,  

2. przesłanie pocztą elektroniczną z adresu e-mail Usługodawcy na adres Użytkownika dokumentów 
w formacie PDF niezbędnych do przystąpienia do Umowy ubezpieczenia,  

3. przystąpienie do Umowy ubezpieczenia w drodze wymiany z Użytkownikiem wiadomości e-mail, 
zgodnie z opisem w § 7.  

 
§ 4 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług 
 

W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest : 
 

1. posiadanie komputera lub innego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego z dostępem do 
Internetu, które umożliwia wyświetlanie dokumentów w formie elektronicznej;  

2. posiadanie adresu e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty 
elektronicznej.  

 
§ 5 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług 
 

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną.  

4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. W przypadku zakończenia przez 
Użytkownika korzystania z Usług, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się 
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  

5. Warunki przystąpienia do Umowy ubezpieczenia oraz czynności techniczne składające się na 
procedurę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia określa § 6.  

 



 

 
 

§ 6 
Informacje o procesie przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, w tym o czynnościach technicznych 

składających się na procedurę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia  
 

1. Zasady przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres na jaki 
zawarta jest Umowa ubezpieczenia, prawa i obowiązki użytkownika i stron Umowy ubezpieczenia 
oraz warunki jej wykonywania, w tym: opis przysługujących świadczeń i tryb dochodzenia roszczeń 
w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, sposób ustalania wysokości należnego 
odszkodowania- określone są w OWU.  

2. Przystąpienie do Umowy ubezpieczenia następuje na podstawie przystąpienia do GSU Stowarzyszenia 
Ubezpieczonych w oparciu o złożenie podpisu na deklaracji Członka oraz podpisanie deklaracji 
przystąpienia do Umowy ubezpieczenia.  

 
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 po ich uzupełnieniu w trakcie rozmowy Usługodawcy  

z Użytkownikiem, po weryfikacji tożsamości Użytkownika, zostają wysłane przez Usługodawcę 
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresu e-mail Usługodawcy wraz z dokumentami 
niezbędnymi do przystąpienia do Umowy ubezpieczenia na adres poczty elektronicznej podany 
przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma możliwości wydruku przesłanych mu 
dokumentów, Usługodawca prześle je również pocztą tradycyjną. 

4. Użytkownik po doręczeniu mu przesłanej dokumentacji i zapoznaniu się z nią, jeżeli wyraża wolę 
przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, przesyła z adresu poczty e-mail na jaki otrzymał 
dokumenty, o których mowa w ust. 3 na adres e-mail Usługodawcy scan/zdjęcie podpisanej 
deklaracji Członka GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych oraz deklaracji przystąpienia do Umowy 
ubezpieczenia oraz wymagane oświadczenia, których treść została mu przekazana przez 
Usługodawcę zgodnie z ust 3. Komplet oryginałów dokumentów Użytkownik również przekazuje 
Usługodawcy w wyznaczonym terminie, o którym Usługodawca poinformuje Użytkownika. 

 
5. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia przesłaniem na adres e-mail 

Użytkownika Informacji dla ubezpieczonego zawierającej dane Umowy ubezpieczenia oraz numer 
deklaracji, numer Członka GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych oraz numer konta do wpłat 
miesięcznych składek.  

 
§ 7 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące Usług 
świadczonych przez Usługodawcę.  

2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres reklamacje@gsu.pl lub pisemnie na adres 
Usługodawcy.  

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:  

a. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL);  

b. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.  

4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 pkt a  

i b powyżej. 



 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę w postaci papierowej lub za 
pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli Użytkownik 
składający reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek 
osoby składającej reklamację Usługodawca potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób 
fakt jej złożenia.  

6. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej 
rozpatrzenie.  

7. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia otrzymania reklamacji.  

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji  
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca w tym terminie wyśle informację  
o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację 
zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.  

9. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między 

konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy 

internetowej ODR Unii Europejskiej. 

10. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawieranych przez Internet 

(zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami 

mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na 

stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów 

konsumenckich, właściwym dla Usługodawcy do pozasądowego rozpatrywania sporów z klientem 

będącym osobą fizyczną, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej  jest 

następujący: www.rf.gov.pl. 

12. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, 

będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych 

Rzeczników Konsumenta.  

13. Usługodawca podlega Nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zakładom Ubezpieczeń, na 

rzecz których działa. 

 

§ 8 
Bezpieczeństwo danych 

 
1. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług może 

wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych 
kanałów teleinformatycznych. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik objął ochroną własne urządzenie końcowe, 
w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do urządzenia, ochronę 
danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, 
posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzenia końcowego 
wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi.  

 
2. Zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści 

mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy.  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.rf.gov.pl/


 

 
 
 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług  

w sposób sprzeczny z Regulaminem.  

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika 
nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania 
danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, 
nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub 
wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.  

3. Regulamin został zatwierdzony w dniu 20.04.2020r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 


