
Umowę zawierasz na okres co najmniej 15 lat, a po jej zakończeniu dodatkowo uzyskasz premię:

   jeśli Twoja składka będzie wynosić 150 zł miesięcznie albo 1800 zł rocznie,  

to na zakończenie umowy dostaniesz od nas premię w wysokości 2000 zł,
   jeśli Twoja składka będzie wyższa, to na zakończenie umowy otrzymasz równowartość 

składek, które zapłacisz przez pierwszy rok trwania umowy. To może być:

Promocja obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2017 r.

PROMOCJA !!!

    Aegon Plan na Przyszłość 

co najmniej 2000 zł 
w ofercie do 31 maja 2017 roku

                   do 31 maja 2017 roku możesz kupić

       Aegon Plan na Przyszłość 
terminowe ubezpieczenie na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

Warunkiem otrzymania premii jest zawarcie umowy pomiędzy 1 marca 2017 roku a 31 maja 2017 roku, na co najmniej 15 lat, w tym opłacenie składki 
minimalnej oraz przejście oceny ryzyka i dożycie do końca okresu ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikiem dotyczącym promocji 
dostępne są na www.aegon.pl.

Przykład:

 6000 zł      
	  12 000 zł                    
	 	  a nawet 48 000 zł

   z Premią

premia

6000 zł
na koniec umowy

500 zł ×12 m-cy
= 6000 zł

Składka w 1. roku

Umowa przez co najmniej 15 lat



Promocja obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2017 r.
Ubezpieczenie Aegon Plan na Przyszłość z Premią jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym składka 
jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. Inwestowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem i nie 
gwarantuje zysku. Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wysokość opłat, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
oraz szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia Aegon Plan na Przyszłość z Premią są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Aegon 
Plan na Przyszłość wraz z załącznikiem dotyczącym promocji. Dokument jest dostępny na www.aegon.pl.

Aegon Plan na Przyszłość z Premią to gwarancja 
ochrony na wypadek Twojej śmierci i możliwość 
regularnego inwestowania z myślą o realizacji 
ważnych celów. Jest to ubezpieczenie na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 
w którym składka jest dzielona na część 
ubezpieczeniową i inwestycyjną.  
Dzięki temu znasz dokładną kwotę regularnie 
przeznaczaną na inwestycje. Sam decydujesz  
o zakresie ochrony dla Twoich bliskich oraz masz 
możliwość inwestowania w fundusze dostępne  
w ramach naszej oferty.

Umów się na spotkanie  
z naszym Przedstawicielem.

Zapoznaj się ze szczegółami 
dotyczącymi produktu i promocji.

Buduj kapitał i zapewnij ochronę 
finansową swoim bliskim.

    Aegon Plan na Przyszłość 

co najmniej 2000 zł 
w ofercie do 31 maja 2017 roku
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   z Premią


