
Chcesz otrzymać premię? 

Zawrzyj z nami umowę na co najmniej 15 lat

Premia będzie się równać wartości składek, które zapłacisz  

przez pierwszy rok trwania umowy. Może to być:

Promocja trwa od 3 października do 31 grudnia 2019 roku
i może być przedłużona w zależności od zainteresowania Klientów

PROMOCJA !!!
Teraz możesz kupić

  Aegon Plan na Przyszłość +
terminowe ubezpieczenie na życie  

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z opcją IKE/IKZE 

Warunkiem otrzymania premii, będącej elementem świadczenia ubezpieczeniowego, jest zawarcie umowy na co najmniej 15 lat, w tym opłacenie 
składki minimalnej oraz przejście oceny ryzyka i dożycie do końca okresu ubezpieczenia.

Przykład:

   z Premią

6000 zł 12 000 zł 36 000 zł
 a nawet

Składka w 1. roku
500 zł × 12 mies.

= 6000 zł

Premia 6000 zł
na koniec 

okresu ubezpieczenia

Umowa 
na co najmniej 15 lat



Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia 
Aegon Plan na Przyszłość + z Premią są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikiem, które są dostępne na www.aegon.pl. Dokument zawierający 
kluczowe informacje o Aegon Plan na Przyszłość + dostępny jest na naszej stronie internetowej www.aegon.pl/kid.
Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż 
zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

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. Do wyboru 

masz trzy warianty podziału składki. 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.

Składka 
ubezpieczeniowa + +Składka 

inwestycyjna
Dodatkowo 

opcja IKE/IKZE

Umów się na spotkanie  

z naszym Przedstawicielem.

Skonsultuj najlepsze dla Ciebie

rozwiązanie.

Buduj kapitał i zapewnij ochronę 

finansową swoim bliskim.

Aegon Plan na Przyszłość +                              z Premią


