
Aegon Invest One
Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Inwestycja i ochrona
- jednorazowa wpłata
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Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie. Poza możliwościami 
uzyskania zysków z inwestycji Aegon Invest One zapewnia Ci również  
korzyści płynące z ubezpieczenia na życie:

 � ochrona 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci  
przed 65. rokiem życia, 

 �   brak podatku od zysków kapitałowych w momencie transferu środków 
pomiędzy funduszami w ramach naszej oferty inwestycyjnej.

Szansa na efektywne inwestowanie kapitału w ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe w ramach jednorazowej wpłaty.

Dostęp do jednej z najlepszych platform inwestycyjnych,  
opartej na wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych polskich  
i zagranicznych. 

Jeżeli:
 � chcesz zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci,

 �  jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować swoje nadwyżki na rynkach finansowych  
za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

 � poszukujesz instrumentów finansowych i narzędzi, które ułatwią inwestowanie,

 � jesteś świadomy ryzyka inwestycyjnego i je akceptujesz,

 � chcesz inwestować w starannie wyselekcjonowane fundusze polskie i zagranicznie,

 � myślisz o inwestycjach w co najmniej 5-letniej perspektywie,

to sprawdź Aegon Invest One
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 � Jeżeli nie chcesz zarządzać swoimi środkami sam lub nie masz na to czasu, możesz skorzystać  
z pomocy profesjonalistów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aegon Invest One oferuje 
dostęp do Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej i obsługę międzynarodowego zespołu 
zarządzających z Aegon Asset Management. 

 � Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami w ramach  
tej samej waluty.

 � Możesz dywersyfikować ryzyko inwestycyjne dzięki ofercie funduszy o zróżnicowanej skali  
ryzyka inwestycyjnego i potencjalnych zysków.

Możesz inwestować samodzielnie 
lub z naszą pomocą
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Możesz inwestować samodzielnie 
lub z naszą pomocą

Środki są lokowane w krótkoterminowe  
instrumenty dłużne o niskim poziomie ryzyka.

Do Twojej dyspozycji oddajemy fundusze  
o zróżnicowanej skali ryzyka inwestycyjnego, 
zarówno polskie jak i nominowane w walutach 

Fundusze pogrupowane są w koszyki inwestycyjne według podmiotu zarządzającego 
oraz charakteru inwestycyjnego funduszu

Środki są inwestowane głównie w akcje  
oraz inne udziałowe papiery wartościowe. 
To wariant o największym poziomie ryzyka, 
ale też z największymi potencjalnymi zyskami.

Środki inwestowane są w różne klasy aktywów,  
głównie akcje oraz obligacje i instrumenty  
rynku pieniężnego.

Środki są inwestowane przede wszystkim  
w papiery wartościowe o stałym dochodzie  
(np. obligacje skarbowe, komunalne czy korporacyjne).



Sam decydujesz o poziomie opłat
Do dyspozycji masz dwa poziomy opłat obsługowych:

Co jeszcze warto wiedzieć ?
 � Wartość jednorazowej wpłaty zaczyna się od poziomu 10 000 zł.  

 � Umowa jest zawierana na 5 lat.

 � Masz możliwość dokonywania dodatkowych wpłat. 
Minimalna wartość wpłaty dodatkowej to 500 zł.

 � Opłata wstępna wynosi 500 zł. Wysokość opłaty za ryzyko  
zależy od wieku ubezpieczonego.

Wariant pierwszy

2,5% rocznie 
Pełny dostęp do środków na rachunku  

w dowolnym momencie trwania umowy  

i wypłata zgromadzonych środków bez 

dodatkowych kosztów

Wariant drugi

1,75% rocznie 
Masz stały dostęp do środków w dowolnym momencie trwania 
umowy, jednak wypłata przed końcem okresu ubezpieczenia 
wiąże się z pomniejszeniem ich wartości:

 � w 1. roku wypłacisz 96% wartości zgromadzonych środków
 � w 2. roku wypłacisz 97% wartości zgromadzonych środków
 � w 3. roku wypłacisz 98% wartości zgromadzonych środków
 � w 4. roku wypłacisz 99% wartości zgromadzonych środków
 � w 5. roku wypłacisz 100% wartości zgromadzonych środków



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

Adres korespondencyjny:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne 
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Aegon Invest One
Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Umów się na spotkanie 
z naszym Przedstawicielem.

Skonsultuj najlepsze dla Ciebie
rozwiązanie.

Buduj swój kapitał  
z ubezpieczeniem na życie
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Jak kupić?

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości 
składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje 
o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon 
Invest One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 
Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie  
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK  
i załącznikach do nich, które są dostępne na www.aegon.pl.
Dokument zawierający kluczowe informacje o Aegon Invest One 
dostępny jest na naszej stronie internetowej www.aegon.pl
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.

Co jeszcze warto wiedzieć ?

Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.
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Skontaktuj się z naszym konsultantem, który 
przedstawi Ci wszystkie dokumenty regulujące 
warunki umowy.


