
Wspólnie znaczy lepiej

Grupowe Ubezpieczenie na Życie



Spokojnie, ubezpieczamy Cię
Przyszłość można planować, ale trudno ją przewidzieć. Warto więc być gotowym na to, co niespodziewane. 
Ubezpieczenie pomoże Ci w trudnych sytuacjach, które mogą spotkać każdego z nas – w momencie choroby  
czy nieszczęśliwego wypadku – a także ucieszy w miłych chwilach, np. po narodzinach dziecka. 

Właśnie dlatego zachęcamy, by już dziś przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Na jego zakup coraz częściej  
decydują się pracodawcy, a pracownicy coraz chętniej z niego korzystają, między innymi ze względu na korzystniejszą 
cenę w stosunku do ubezpieczenia indywidualnego.  

Wysokie sumy ubezpieczenia  
– brak górnego limitu

Szeroki zakres  
ubezpieczenia  
dla Ciebie  
i Twoich najbliższych

Ochrona na całym 
świecie 24/7

Możliwość indywidu alnej 
 kontynuacji polisy 

 po ustaniu zatrudnienia Wsparcie finansowe,  
m.in. na wypadek pandemii  
i zarażenia COVID-19



Razem możemy więcej
 „Razem w Przyszłość” to wyjątkowe ubezpie czenie 
grupowe przygotowane wspólnie przez Aegon TU na 
Życie S.A. i SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. 

Aegon od 20 lat dostarcza Polakom polisy na życie 
i rozwiązania inwestycyjne. Ma także silną pozycję 
na rynku emerytalnym. SIGNAL IDUNA dysponuje 
kompleksową ofertą w zakresie ubezpieczeń 
życiowych, zdrowotnych, turystycznych oraz NNW. 
Działa w Polsce od ponad 17 lat.

Dzięki zjednoczeniu sił możemy Ci zaoferować:

niskie składki,  
nawet od 25 zł 
miesięcznie

polisy na wysokie 
sumy - brak  
górnego limitu

obsługa online  
i procedury  
uproszczone  
do minimum

30

30

30



Dbamy o Ciebie i Twoją rodzinę
Wiemy, że ubezpieczasz się nie tylko dla siebie. Chcesz chronić także swoich bliskich.  
Właśnie dlatego ubezpieczeniem grupowym możesz objąć swoich najbliższych – partnera  
lub małżonka, dzieci, a także rodziców i teściów.

•  pomoc w czasie  
poważnej choroby lub po 
nieszczęśliwym wypadku

•  środki na pokrycie kosztów 
leków, rekonwalescencji  
i rehabilitacji

•  świadczenie w razie  
śmierci bliskiej osoby

•  pomoc w specjalistycznym 
leczeniu

• i wiele innych

Możesz im zapewnić:



Możesz na nas liczyć
Nasze ubezpieczenie chroni Cię w różnych sytuacjach i zawiera rozwiązania, które pozwalają nam wspierać Ciebie,  
kiedy zajdzie taka potrzeba.

55 poważnych zachorowań

Ubezpieczenie chorobowe obejmuje  
m.in. zawał, udar i nowotwór, w tym  
– co unikatowe na polskim rynku – nowotwór 
niezłośliwy. W katalogu znajdują się również 
borelioza, wścieklizna, gruźlica i wiele innych.

8 specjalistycznych procedur  
medycznych
Będziemy wspierać Cię finansowo  
w 8 typach leczenia specjalistycznego,  
w tym m.in. podczas chemio- lub radioterapii 
oraz operacji wszczepienia rozrusznika serca. 

 

Usługi assistance
Swoim Klientom zapewniamy co dzien ne wsparcie 
medyczne. Możesz korzystać m.in. z wizyt lekarza lub 
pielęgniarki, pomocy psychologa i specjalistycznych 
telekonsultacji. Pokryjemy kosz ty transportu 
medycznego oraz rehabilitacji, a także potrzebnego  
do niej sprzętu na warunkach ubezpieczenia.

67 umów dodatkowych
Nieszczęśliwy wypadek przy pracy lub w życiu  
pry wat nym na warunkach ubezpieczenia (w tym 
komunikacyjny, lotniczy, a nawet będący wynikiem 
uprawiania niebezpie cznego spor tu), uszczerbek na 
zdrowiu, poważna choroba czy inwa lidztwo – to tylko 
część listy zdarzeń, które może obejmować polisa. 



Co zrobić, by skorzystać  
z ubezpieczenia grupowego  
„Razem w Przyszłość”?

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 
ubezpieczenia grupowego "Razem w Przyszłość" są zawarte w Ogólnych 
Warunkach Ubezpie czenia. 
Dokument jest dostępny na www.aegon.pl i www.signal-iduna.pl

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.

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

Podejmij decyzję o przystąpieniu do 
ubezpieczenia grupowego

Namów do przystąpienia również swojego 
małżonka, partnera czy dorosłe dzieci 

Wybierz najlepszy dla Ciebie wariant 
oferowany Twojemu Pracodawcy 

 Wypełnij elektronicznie lub na papierze 
deklarację przystąpienia do ubezpieczenia

Daj zgodę swojemu Pracodawcy 
na potrącanie składki z Twojego 
wynagrodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa  
Nr KRS 0000041619, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 583-27-56-024
Kapitał zakładowy: 28 240 000 zł - opłacony w całości

www.signal-iduna.pl
Infolinia: 801 120 120
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


