
Ubezpieczamy osoby 
z orzeczoną niezdolnością 
do pracy!

Masz pytania?
Zadzwoń 801 401 999

online.gsu.pl
Poznaj lepszą stronę
ubezpieczeń

Orzeczenie o niezdolności do pracy 
lub niepełnosprawności, 
nie wyklucza Cię  z możliwości 
ubezpieczenia Twojego życia i zdrowia! 

Rewolucja w świecie obsługi
ubezpieczeń

Jak skorzystać z serwisu?

GSU Online to rozwiązanie dedykowane dla 

wszystkich klientów GSU. Dostęp do serwisu 

mogą mieć wszyscy klienci, którzy chcą mieć 

łatwy dostęp do swoich ubezpieczeń i skorzystali 

z szerokiej oferty ubezpieczeń w GSU. 

Czym jest GSU Online?

To nowoczesny serwis internetowy opracowany 

zgodnie z najnowszymi trendami, który jest naszą 

odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się 

rynek oraz potrzeby naszych klientów. To 

innowacyjny sposób na zakup i obsługę 

ubezpieczeń, pozwalający  zaspokoić potrzeby 

naszych klientów, ceniących sobie przede 

wszystkim wygodę cyfrowych rozwiązań. 

Serwis dostępny jest pod adresem online.gsu.pl, 

a do korzystania z niego wymagane jest tylko 

połączenie z internetem i przeglądarka 

internetowa. Serwis dostępny jest również na 

urządzeniach mobilnych.

Dla kogo jest GSU Online?

Wszystkie Twoje polisy w jednym miejscu – dla pełnej 
kontroli produktów ubezpieczeniowych

Wygodna kontrola swoich płatności

Obsługa ubezpieczeń bez wychodzenia z domu, w każdym 
miejscu na świecie, 24 godziny 7 dni w tygodniu

Intuicyjna płatność za swoje ubezpieczenia

Łatwy dostęp do zgłaszania szkód i świadczeń

Pełna kontrola nad swoimi danymi osobowymi

Specjalna zniżka na zakup ubezpieczeń online

Prosty i łatwy kontakt z GSU Ubezpieczenia
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8 powodów, dla których warto 
skorzystać z GSU Online
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Zeskanuj kod
telefonem



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

JESTEŚMY W TWOJEJ OKOLICY, PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

Gdzie nas znajdziesz?

Krótka ankieta medyczna

Wysokie świadczenia przy niskiej składce

Składka już od 65 zł

Wysoka jakość usługi

Wysoki wiek przystąpienia do ubezpieczenia

Wypłata świadczeń za m.in.: trwały 
uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu 
czy narodziny dziecka

Możliwość  dożywotniej ochrony
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Pierwszy taki produkt na rynku!

Zadzwoń! 801 401 999
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Brak ankiety medycznej 

Wypłata za zgon do 100 000 zł

ź trwały uszczerbek na zdrowiu

ź narodziny dziecka

Wypłata świadczeń za m.in.:

ź pobyt w szpitalu 

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia dla
osób, które nie ukończyły 65 roku życia

Składka 75 zł

Możliwość dożywotniej indywidualnej 
kontynuacji ubezpieczenia


