
Aegon Bezpieczna Spłata
Terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Zabezpiecz swoje zobowiązania



Aegon Bezpieczna Spłata 
to ubezpieczenie dla Ciebie, jeśli:

   poszukujesz dobrego zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego  
lub innych zobowiązań finansowych

   boisz się, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoje zobowiązania finansowe  
mogą spowodować utratę majątku lub nieruchomości przez Twoich bliskich

   na koniec umowy oczekujesz zwrotu przynajmniej części składek wpłaconych  
w trakcie ubezpieczenia

   chcesz mieć gwarancję niezmienności składki i możliwość dostosowania  
poziomu ochrony do wartości  
oraz okresu zobowiązania

   zależy Ci na odzyskaniu  
przynajmniej części  
wpłaconych środków,  
w razie wcześniejszej  
rezygnacji z umowy



Dlaczego warto?
   masz gwarancję zwrotu 100% wartości wpłaconych 

składek na koniec umowy, jeśli zawierasz ją na 25 lat

   masz też możliwość zawarcia umowy na 15  
lub 20 lat, wtedy zwrot składki na koniec umowy  
będzie niższy (odpowiednio 55% albo 75%)

   ubezpieczenie dostępne jest już od 101 zł miesięcznie

   możesz ubezpieczyć się na kwotę od 100 000 do 500 000 zł 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
   okres ubezpieczenia zależy od Twojego wieku:
 maksymalnie 25 lat ‒ jeśli nie ukończyłeś 46. roku życia
 maksymalnie 20 lat ‒ jeśli jesteś pomiędzy 46. a 50. rokiem życia 
 15 lat ‒ jeśli nie masz ukończonych 56 lat

   w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia maleje, a wpłacane składki budują kapitał do zwrotu  
części kosztów ubezpieczenia na koniec umowy

   możesz wykupić dodatkową ochronę w razie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji, 
śmierci w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa  
lub czasowej niezdolności do pracy

   jeśli nie będziesz w stanie opłacać składki w zadeklarowanej 
wysokości, masz możliwość jej obniżenia po 3 latach  
trwania umowy

   jeżeli z jakiegoś powodu będziesz musiał zrezygnować  
z umowy w trakcie jej trwania, możesz to zrobić i odzyskać  
część wpłaconych składek ‒ wartość zwrotu zależy od momentu 
rezygnacji oraz okresu, na jaki zawarłeś umowę

   świadczenie z ubezpieczenia jest wypłacane wskazanym  
osobom bez postępowania spadkowego
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Przykład procentowej wartości zwrotu składki dla umowy 
25-letniej,  w razie wcześniejszej rezygnacji z umowy

Procentowa wartość zwrotu składki po zakończeniu 
umowy, w zależności od czasu trwania umowy



Chcesz zabezpieczyć 
swoje zobowiązania  
w trosce o swoich 
najbliższych?

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania 
wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje 
dotyczące ubezpieczenia są zawarte w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia dostępnych  
na www.aegon.pl

Umów się na spotkanie  
z naszym przedstawicielem.

Poznaj szczegóły naszej oferty. 

Zapewnij ochronę finansową 
swoim bliskim.
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Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa 

Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, 

NIP 5272279881, 

Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości

www.aegon.pl

Infolinia: 801 300 900

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem, 
który przedstawi Ci wszystkie dokumenty 
regulujące warunki umowy.


