
Zadbaj 
o przyszłość 
Twojego 
dziecka

Uniwerek czy Harvard? 

Przeznacz pieniądze 
z programu Rodzina 500+ 
na studia dziecka 
w Polsce lub na świecie

Ubezpieczenie na życie

+Aegon Program Finansowania Studiów 



Aegon Program Finansowania Studiów +  
łączy możliwość oszczędzania z ubezpieczeniem na życie

  Systematycznie gromadzisz kapitał na studia dziecka, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych Aegon 
przejmie na siebie opłacanie składek. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko będzie miało 
zgromadzone środki finansowe na opłacanie studiów na wymarzonej uczelni.

    Możesz zapewnić dziecku odpowiednie środki na studia w Polsce lub za granicą  
‒ w zależności od wybranego przez Ciebie pakietu.

  Jeśli koszty studiów wzrosną, poinformujemy Cię o tym. Masz możliwość odpowiedniego  
dopasowania polisy do realnych kosztów poprzez indeksację sumy ubezpieczenia.

   Umowa zawierana jest na okres od 10 do 20 lat. Produkt dostępny jest dla dzieci od urodzenia  
do 20. roku życia.

Medycyna, informatyka, a może prawo?
Jednym z ważniejszych czynników, które kształtują przyszłość młodego pokolenia, jest edukacja. Jako rodzice 
i opiekunowie szukamy sposobów, które pomogą dzieciom w realizacji ich ambicji i marzeń. Możemy wyobrażać sobie 
przyszłość dziecka na renomowanej uczelni, ale musimy już dziś zacząć myśleć o tym, jak ją sfinansować.  
Im młodsze jest dziecko, tym większe masz szanse na zgromadzenie potrzebnego kapitału. Dobre studia 
pozwolą nie tylko poszerzyć wiedzę i ukształtować charakter, ale przede wszystkim zdobyć zawód, który zapewni 
samorealizację i stabilizację finansową.

SPrAwdź 

raport pokazujący faktyczne 

koszty studiowania i utrzymania 

w Polsce i za granicą. 

Więcej informacji na stronie: 

www.aegon.pl

CZY WIESZ, ŻE
ŚREDNI KOSZT 
UTRZYMANIA 
PODCZAS STUDIÓW 
W POLSCE TO BLISKO
28 000 ZŁ ROCZNIE?
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Koszty studiowania w Polsce i za granicą. Raport Aegon 2019/2020



Pakiet standardowy 
Studia płatne  
w miejscu zamieszkania
50 tys. zł

Studia w Polsce – 5 lat

Studia za granicą – 5 lat

wybierz pakiet, którego potrzebujesz

Pakiet optymalny
Studia bezpłatne poza 
miejscem zamieszkania
100 tys. zł

Pakiet uniwersalny
Studia płatne poza  
miejscem zamieszkania
150 tys. zł

Pakiet europejski
250 tys. zł

Pakiet brytyjski
500 tys. zł

Pakiet amerykański
750 tys. zł

dlaczego warto?

Sfinansowanie edukacji jest łatwiejsze, jeśli odkładasz na ten cel systematycznie. Jesteś 
spokojny o pieniądze na studia dziecka, bo nawet w razie nieprzewidzianych zdarzeń 
losowych Aegon przekaże pieniądze po zakończeniu umowy ubezpieczenia.
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Nieprzewidziane zdarzenie losowe

Aegon przejmuje opłacanie składek
208 zł - wysokość 
opłacanej przez Ciebie 
składki miesięcznej

50  
 tyS. zł

zgroMAdzony  
kAPitAł

Pakiet podstawowy 
Studia bezpłatne  
w miejscu zamieszkania
25 tys. zł
Umowa zawierana na 10 lat



Chcesz wysłać dziecko  
na renomowaną uczelnię w Polsce 
lub za granicą?

Umów się na spotkanie z naszym 
przedstawicielem.

Sprawdź realne koszty studiów 
i omów plan ich finansowania.

Każdego miesiąca buduj odpowiedni 
kapitał bez rujnowania domowego 
budżetu.

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
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Aegon Program Finansowania Studiów +
▪  Wysokość składki zależy od wybranej sumy ubezpieczenia  

i czasu trwania umowy. Pakiety dostępne są już od 208 zł 
miesięcznie.

▪  Po 2 latach trwania polisy możesz zawiesić opłacanie 
składek na 12 miesięcy. Jest to możliwe raz na 5 lat. 
Pamiętaj, że zawieszenie opłacania składek wpływa  
na wysokość świadczenia ubezpieczeniowego.

▪   W razie ewentualnej rezygnacji z umowy otrzymasz 
wartość wykupu obliczoną dla Twojego pakietu  
i wskazaną w Twojej polisie. Pamiętaj, że wartość wykupu 
jest mniejsza niż suma wpłaconych składek.

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

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 Aegon Programu Finansowania Studiów+ są 
zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument ten jest 
dostępny na www.aegon.pl


