
Z aplikacją Mój Aegon zawierasz umowę bez wychodzenia z domu: 

Wystarczy kilka minut.

Podpisz wniosek przez internet

 bezpiecznie                   

Dzięki usłudze "mojeID" w aplikacji Mój Aegon 
teraz elektronicznie potwierdzisz swoją 
tożsamość i złożysz wniosek o ubezpieczenie.

Twoją tożsamość potwierdzimy za pomocą 
bankowości elektronicznej. W bezpieczny sposób, 
poprzez kilka kliknięć, Twój bank pomoże nam 
zwerykować Twoją tożsamość online.
 

Lista banków dostępna w usłudze 

Usługa jest dostępna dla banków, 
które podpisały umowę z Krajową Izbą 
Rozliczeniową (KIR), i opiera się na europejskich 
regulacjach dotyczących środków identykacji 
elektronicznej (eIDAS).   

ODSZUKAJ 
SWÓJ
BANK

Sprawdź, jakie to proste 

Klikasz w link, który dostaniesz e-mailem. Wybierasz z listy bank, który potwierdzi 
Twoją tożsamość.

Jak tylko Twoja tożsamość zostanie zwerykowana, przechodzimy do kolejnych kroków.
Na Twój numer telefonu wyślemy SMS z kodem autoryzacyjnym do potwierdzenia wniosku o zawarcie 
umowy ubezpieczenia.

Następnie na ekranie zobaczysz swój 
wniosek lub wnioski, które wymagają podpisu.
Aby rozpocząć proces podpisywania, 
klikasz w aktywny link „podpisz”.

Przechodzisz już do podpisania 
swojego wniosku.

Na swoim ekranie zobaczysz potwierdzenie 
i będziesz mógł przejść do opłacenia składki, 
a po jej opłaceniu wystawimy polisę. 

Na kolejnym ekranie musisz potwierdzić, 
że zapoznałeś się z wszystkimi wymaganymi 
prawem dokumentami.
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Witaj w serwisie Mój Aegon!

Tu podpiszesz i opłacisz swój wniosek. Zajmie to maksymalnie 5 minut.
Twoje dane zweryfikujemy za pomocą bankowości internetowej.

Regulamin usługi
Zasady bezpieczeństwa

Potwierdż tożsamość z mojeID

Twój bank potwierdził tożsamość

Wysłaliśmy kod autoryzacyjny na numer telefonu podany 
we wniosku. 

Wprowadź kod numer 1 i naciśnij przycisk Weryfikuj

Wyślij ponownie SMS

Weryfikuj

Wpisz kod nr 1

Wystarczyło kilka prostych kroków, by przejść przez cały proces bezpiecznie, szybko i wygodnie.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa,
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, 
NIP 5272279881, kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości.

www.aegon.pl

infolinia: 801 300 900

      Zapoznałem się z Regulaminem i wyrażam zgodę na założenie 
      konta w serwisie Mój Aegon

Kliknij przycisk poniżej i przejdź dalej

 Bank Pekao S.A.

B PS S.A. + Grupa BPS

 Getin Noble Bank S.A.

 ING Bank Śląski S.A.

 

Inteligo

mBank S.A.

P KO Bank Polski S.A.

S GB-Bank + Grupa SGB

zdalnie wygodnie                  szybko      

Twój kod autoryzacyjny nr 1
z dnia 01-02-2021 do
serwisu Mój Aegon to:
9MPQ93
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