Na wszelki
wypadek ...
Aegon

Ubezpiecz swoje dziecko
i zostań superbohaterem!

Terminowe ubezpieczenie na życie
wraz z ryzykami dodatkowymi

Wiemy, jak ważna jest ochrona naszych dzieci przed zagrożeniami, które niesie
współczesny świat. Sami jesteśmy rodzicami, dlatego z myślą o dzieciach,
tych małych i tych większych, przygotowaliśmy ubezpieczenie Aegon Smyk.

To ubezpieczenie stworzone przez rodziców, którzy tak jak Ty codziennie troszczą
się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Zostań superbohaterem swojej rodziny.

Czy więcej kontuzji i drobnych wypadków zdarza
się dzieciom, kiedy są pod opieką rodziców, czy
w szkole? Czy musisz się o to martwić? Nasze
ubezpieczenie chroni Twoje dziecko przez cały
czas: w domu, szkole, na feriach i wakacjach.
W świecie realnym i wirtualnym – ponieważ możemy

pomóc w razie cyberprzemocy i wielu innych
zdarzeń, których nie jesteś w stanie przewidzieć.
Aegon Smyk to ubezpieczenie życia i zdrowia
Twojego dziecka, które zapewnia realną pomoc
finansową w razie wypadków, urazów, chorób i wielu
innych sytuacji.

Twoje dziecko jest sportowcem, a może naukowcem?
Wybierz wariant dopasowany do Waszych potrzeb w zakresie ochrony i wartości składki.

Wariant
wypadkowy

Pobyt w szpitalu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem
prowadzącym do trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub urazu

Wariant
chorobowy

Pobyt w szpitalu spowodowany
poważnym zachorowaniem

Wariant
rozszerzony

Pobyt w szpitalu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem
prowadzącym do trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub urazu
oraz pobyt w szpitalu spowodowany
poważnym zachorowaniem

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Urazy, w tym: utrata zębów stałych,
skręcenie nadgarstka, rany
wymagające szycia chirurgicznego,
odmrożenia, uszkodzenia kręgosłupa

Urazy z Wariantu wypadkowego

Obejmuje 27 poważnych chorób, między
innymi: poważne choroby serca, bakteryjne
zapalenie opon mózgowych, nowotwory,
chorobę Leśniowskiego-Crohna,
cukrzycę insulinozależną

Poważne zachorowania
jak w Wariancie chorobowym

Długotrwały pobyt w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem

Długotrwały pobyt w szpitalu
spowodowany chorobą

Długotrwały pobyt w szpitalu
spowodowany chorobą oraz długotrwały
pobyt w szpitalu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem

Trwała niepełnosprawność
spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem

Trwała niepełnosprawność
spowodowana chorobą

Trwała niepełnosprawność
spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem lub trwała
niepełnosprawność spowodowana
chorobą

Połącz z nami swoje moce!
Poznaj naszą wyjątkową ofertę:

Procedury związane z zawarciem
umowy i wypłatą odszkodowania
są uproszczone do minimum

Ubezpiecz swoje dziecko
bez wychodzenia z domu

Świadczenie już od 1. dnia
pobytu Twojego dziecka
w szpitalu

Szkoła czy zajęcia pozalekcyjne,
osiedlowe boisko czy sekcja
sportowa – w razie wypadku
otrzymasz wsparcie finansowe
bez względu na czas i miejsce
zdarzenia

Umowa na 5 lat – gwarancja
tej samej wysokości składki
przez cały czas trwania umowy

Dziecko można ubezpieczyć
od 1. do 17. roku życia,
co oznacza, że możesz je
chronić jeszcze wówczas,
gdy osiągnie pełnoletność

Każdy wariant ma wliczony w składkę pakiet assistance.
Miesięczna składka zależy od sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu

Wariant
wypadkowy

Wariant
rozszerzony

Wariant
chorobowy

Wariant
wypadkowy

Wariant
chorbowy

62 zł

60 zł

84 zł

102 zł

123 zł

84 zł

79 zł

105 zł

124 zł

145 zł

106 zł

98 zł

127 zł

146 zł

166 zł

Możesz liczyć na wypłatę z polisy, jeśli Twoje dziecko uprawia
sporty w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłkę nożną, siatkówkę,
koszykówkę, lekkoatletykę, jazdę konną i pływanie.

W razie choroby liczą się nie tylko pieniądze, ale też pomoc w codziennym życiu.
Dlatego nasze ubezpieczenie w każdym wariancie zawiera szeroki pakiet
assistance, który - w zależności od wariantu - obejmuje m.in.:
dodatkową
opinię medyczną

prywatne
lekcje

konsultacje
lekarzy
specjalistów

wsparcie
psychologa

rehabilitację wraz
z wypożyczeniem
lub zakupem sprzętu
rehabilitacyjnego

telekonsultacje
pediatryczne
i internistyczne

i wiele innych
świadczeń,
w tym pomoc
dla dzieci w razie
cyberprzemocy

Dlaczego warto?
Masz gwarancję, że suma ubezpieczenia odpowiada realnym potrzebom
finansowym w przypadku poważnych problemów zdrowotnych dziecka.

Możesz otrzymać kilka wypłat świadczenia za różne zdarzenia.

Jeśli pobyt w szpitalu potrwa co najmniej 14 dni, wypłacimy 5% sumy ubezpieczenia
bez względu na przyczynę hospitalizacji.

Stała wysokość składki przez cały czas trwania umowy – 5 lat.

Wypłata dodatkowej kwoty w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
w przypadku trwałego inwalidztwa.

Kup
ubezpieczenie
Aegon Smyk
Wejdź na stronę www.aegon.pl
i wypełnj formularz kontaktowy
lub skontaktuj się
z naszym Przedstawicielem.

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 umowy Aegon Smyk są zawarte
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument jest dostępny na www.aegon.pl.
Pełna lista świadczeń dostępnych w ramach pakietu assistance, które zapewniane są
przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, a także wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń zawarte są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance Medyczny (Smyk).
Dokument jest dostępny na www.aegon.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
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.

