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Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

UKP-EDU-1122-1

Aegon Program Finansowania Studiów +

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą  
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,  
nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272279881, kapitał 
zakładowy: 347 467 550 zł – całkowicie opłacony (Aegon)

Produkt: 
Umowa ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania 
Studiów + (EDU-OWU-1122)
 

W dokumencie tym przedstawiamy główne cechy ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów +. Szczegółowe informacje  
o ubezpieczeniu podane są w dokumentacji ubezpieczeniowej, przede wszystkim w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Aegon 
Program Finansowania Studiów + (OWU). Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej www.aegon.pl. 

Jeśli informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte w niniejszym dokumencie lub w OWU są dla Państwa niejasne albo istnieją 
wątpliwości, czy produkt jest dla Państwa odpowiedni, prosimy o kontakt ze specjalistą/pośrednikiem ubezpieczeniowym albo z Centrum 
Relacji z Klientami, pod numerami infolinii 801 300 900 lub 22 592 10 00.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Aegon Program Finansowania Studiów + to indywidualne ubezpieczenie na życie ze składką regularną, którego celem jest zapewnienie 
wskazanemu w polisie dziecku pieniędzy na lepszy start w dorosłe życie, na przykład z przeznaczeniem na studia wyższe w Polsce albo za 
granicą. Kwota w wysokości wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia (zależnej od wybranego przez ubezpieczonego pakietu) przekazywana 
jest uposażonemu dziecku po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Uposażone dziecko otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe nawet wtedy, gdy 
z powodu śmierci albo całkowitej i trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego składka nie będzie już opłacana.  

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, zaś zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko zajścia  
w życiu ubezpieczonego następujących zdarzeń:
1) dożycia przez uposażone dziecko końca okresu ubezpieczenia;
2) całkowitej i trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia;
3) śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

  
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność Aegon jest ograniczona, gdy śmierć albo całkowita i trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego nastąpiła  
na skutek:
1)    działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego, czynnego, 

dobrowolnego udziału ubezpieczonego w: aktach przemocy, aktach terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach lub 
rebeliach;

2)    popełnienia albo usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego 
przestępstwa;

3)   popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od zawarcia umowy.
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Dodatkowo odpowiedzialność Aegon jest ograniczona, gdy  całkowita i trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy nastąpiła 
na skutek:
1)    wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, który nie należał do koncesjonowanego przewoźnika lotniczego, jeżeli 

ubezpieczony znajdował się na pokładzie tego statku powietrznego;
2)    wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, na którego pokładzie znajdował się ubezpieczony, jeżeli należał do 

przewoźnika wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2015/2322 z dnia 10 grudnia 
2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych 
podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty albo wskazanego w akcie prawnym zmieniającym 
lub zastępującym powyższe rozporządzenie;

3)    uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem albo usiłowaniem samobójstwa bądź 
okaleczeniem na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;

4)    pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem: środka 
odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków bądź innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został 
zalecony przez lekarza lub został zastosowany przez ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza;

5)   zakażenia wirusem HIV lub zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS);
6)   zaburzeń lub chorób psychicznych. 

  
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialność Aegon jest ograniczona, jeżeli: 
 � ubezpieczony albo jego przedstawiciel podali nieprawdziwe informacje we wniosku, ankiecie zdrowia lub innych pismach 

złożonych przed zawarciem umowy, dotyczących okoliczności, których skutkiem była śmierć lub całkowita i trwała 
niezdolność do pracy ubezpieczonego; to ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zdarzenia ubezpieczeniowego, które 
miało miejsce w pierwszych 3 latach polisowych;

 � w okresie 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wystąpi u ubezpieczonego uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia, którego bezpośrednią konsekwencją będzie całkowita i trwała niezdolność do pracy (nie dotyczy to sytuacji, gdy 
wskazane uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia nastąpi bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku).

  
Gdzie i kiedy obowiązuje ubezpieczenie?

 � Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

  
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

 � Zapoznanie się z treścią Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów + przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 � Zawiadomienie Aegon o każdorazowej zmianie adresu i danych osobowych swoich oraz o uposażonych, uposażonych 
zastępczych i pełnomocników.

 � Przedstawienie kompletu wymaganych i wskazanych przez Aegon dokumentów w przypadku złożenia wniosku  
o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy.

 � Terminowe opłacanie składek z tytułu umowy ubezpieczenia.

 
 Jak i kiedy należy opłacać składki?

 � Składka z tytułu umowy opłacana jest z góry raz w miesiącu własnego wyboru ubezpieczającego wskazanego we wniosku 
o zawarcie umowy, w wysokości i terminach określonych w polisie albo aneksie do polisy, na rachunek bankowy wskazany 
przez Aegon.

  
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 � Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie albo aneksie do polisy, nie 
wcześniej niż z chwilą zapłacenia składki z tytułu umowy.

 � Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy kończy się wraz z wygaśnięciem umowy, w dniu wystąpienia jednego  
z następujących zdarzeń – w zależności od tego, które z nich nastąpi najwcześniej:
1)   wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego;
2)   zakończenia okresu ubezpieczenia;
3)   upływu okresu wypowiedzenia umowy;
4)   upływu okresu prolongaty, jeżeli w tym czasie nie została zapłacona zaległa składka;
5)   śmierci uposażonego dziecka.
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Jak rozwiązać umowę?

 � Po zawarciu umowy ubezpieczający może od niej odstąpić, składając w Aegon stosowne oświadczenie  
w terminie:
1)    60 dni od dnia zawarcia umowy – dotyczy umów zawartych na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej;
2)    14 dni od dnia zawarcia umowy – dotyczy umów zawartych na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej  

– jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą;
3)    30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego przez Aegon o zawarciu umowy – dotyczy umów zawartych na 

podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną. 
 �  Umowa może być wypowiedziana w każdej chwili (wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia).


