
Jaki jest Twój plan  
na przyszłość?

Aegon Plan na Przyszłość 
Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym



Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży.  
Często potrzebny jest dobry plan, by zrealizować to wszystko, co sobie założyliśmy.  
Dobrze jest wiedzieć, że mamy środki finansowe, które pozwolą nam wcielać nasze plany  
w życie oraz ochronę zapewniającą naszym bliskim pieniądze na wypadek zdarzeń,  
które ciężko przewidzieć. 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie
Aegon Plan na Przyszłość 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. 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.



  Umowa jest zawierana na 5, 10, 15, 20, 25 albo 30 lat.

    Składkę możesz opłacać co miesiąc lub raz w roku.  
Minimalna wysokość składki miesięcznej to 150 zł a rocznej 1800 zł.  
W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w zakresie częstotliwości 
opłacania składki, jej wysokości, jak również zawiesić na 1 rok opłacanie całej składki 
albo jej części inwestycyjnej. 

    Masz możliwość indeksacji składki, co umożliwi utrzymanie  
wartości pieniądza w czasie i zapewni  
większą ochronę ubezpieczeniową.

  Możesz również ubezpieczyć wskazaną  
przez siebie osobę, co wiąże się z zawarciem  
osobnej umowy.

    Świadczenie ubezpieczeniowe  
jest zwolnione z podatku  
od spadku i darowizn. 

    Łącznie masz do dyspozycji 
48 funduszy, różniących się  
między sobą poziomem ryzyka, 
w które możesz inwestować.

Co jeszcze warto wiedzieć?



Grupa UFK Podgrupa UFK Nazwa UFK

PLN

Pieniężne Pieniężne – rynku polskiego UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN)

Obligacyjne

Obligacyjne uniwersalne – rynku polskiego
UFK – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN)

UFK – Aegon Polish Bond (PLN) 

Obligacji korporacyjnych – rynku polskiego

UFK – Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN)

UFK – UniKorona Obligacje (PLN)

UFK – UniObligacje Aktywny (PLN)

Obligacyjne – rynków zagranicznych UFK – Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN)

Obligacyjne – rynku europejskiego
UFK – Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN)

UFK – UniObligacje: Nowa Europa (PLN)

Obligacyjne – rynków globalnych

UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN)

UFK – Allianz PIMCO Income (PLN)

UFK – Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN)

UFK – Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN)

Obligacyjne – rynków wschodzących
UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN)

UFK – Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN)

Mieszane

Mieszane – alternatywne

UFK – Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged)

UFK – Aegon Bessa (PLN) 

UFK – Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) 

Mieszane – rynków zagranicznych

UFK – Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN)

UFK – Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN)

UFK – Allianz Defensywna Multistrategia (PLN)

Akcyjne

Akcyjne – rynku polskiego
UFK – PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)

UFK – Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN)

Akcyjne – rynków zagranicznych
UFK – Aegon Akcji Rosyjskich (PLN)

UFK – Aegon Akcji Tureckich (PLN)

Akcyjne – rynków globalnych UFK – PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)

Akcyjne dywidendowe – rynków globalnych UFK – UniAkcje Globalny Dywidendowy (PLN)

Akcyjne dywidendowe – rynku europejskiego
UFK – Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN)

UFK – UniAkcje Dywidendowy (PLN)

EUR

 W przypadku inwestowania w fundusze denominowane w walutach innych niż PLN Klient ponosi dodatkowe ryzyko kursu waluty obcej.

Pieniężne Pieniężne – rynków zagranicznych UFK – Fidelity Euro Cash (EUR)

Akcyjne

Akcyjne – rynku europejskiego UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR) 

Akcyjne – rynku amerykańskiego UFK – Fidelity Latin America (EUR) 

Akcyjne – regionalnych rynków wschodzących
UFK – Aegon Central European Equity (EUR) 

UFK – Fidelity Greater China (EUR) 

Akcyjne – rynków sektorowych

UFK – Aegon Climate Change (EUR)  

UFK – Fidelity Global Health Care (EUR)

UFK – Fidelity Global Technology (EUR) 

USD

Pieniężne Pieniężne – rynków zagranicznych UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD) 

Akcyjne

Akcyjne – rynku amerykańskiego
UFK – Fidelity America (USD) 

UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) 

Akcyjne – regionalnych rynków wschodzących UFK – Franklin India (USD) 

Akcyjne – rynku japońskiego UFK – BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD) 

Akcyjne globalne – rynków wschodzących UFK – BlackRock Asian Dragon (USD)

Akcyjne – rynków sektorowych

UFK – BlackRock New Energy (USD)

UFK – BlackRock World Gold (USD)

UFK – BlackRock World Mining (USD)

Nieruchomości Nieruchomości – zagraniczne UFK – Franklin Global Real Estate (USD)

GBP Pieniężne Pieniężne – rynków zagranicznych UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP)

Inwestowanie w UFK oraz UFK Portfelowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników  
niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.



  Gwarantuje bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich w razie Twojej śmierci  
i jednocześnie pozwala na regularne inwestowanie w ramach tej samej umowy.

  Masz gwarancję wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego Twoim bliskim w razie Twojej śmierci,  
a jego wysokość ustalasz w momencie zawierania umowy. 

  To Ty decydujesz o podziale składki na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. 

   Zakres ochrony możesz dopasować do Twoich potrzeb, poszerzając polisę o dodatkowe  
warianty chroniące na wypadek:

      Możesz samodzielnie inwestować swoje środki ‒ do wyboru masz 48 funduszy ‒ lub wybrać 
Zarządzaną Platformę Inwestycyjną bez ponoszenia dodatkowych opłat.

      W ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej dostępne są dwa portfele: UFK – Prime Select 
Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) oraz UFK – Prime Select Program Dynamicznej 
Strategii Inwestycyjnej (PLN).

      Bezpłatnie dokonujesz transferów oraz zmian alokacji pomiędzy wszystkimi dostępnymi 
funduszami.

      Przejrzyste zasady i brak opłat związanych z inwestowaniem środków.

poważnego zachorowania operacji medycznej
całkowitej i trwałej niezdolności  
do pracy

pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

trwałego uszczerbku 
na zdrowiu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

całkowitej i trwałej niezdolności  
do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

trwałego inwalidztwa  
w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

śmierci w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

przejęcie opłacania składek w sytuacji 
trwałej i całkowitej niezdolności  
do pracy ubezpieczonego

Dlaczego warto wybrać  
Aegon Plan na Przyszłość?



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

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

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

Umów się na spotkanie z naszym 
Przedstawicielem.

Skonsultuj najlepsze dla Ciebie
rozwiązanie.

Buduj kapitał i zapewnij ochronę 
finansową swoim bliskim.
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Jak kupić?


