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Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

UKP-PNP-1122-1

Aegon Pakiety Ochronne   

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 terminowego na życie wraz z ryzykami 
dodatkowymi Aegon Pakiety Ochronne (PNP-OWU-1122)

W dokumencie tym przedstawiamy najważniejsze cechy pakietu ubezpieczeń obejmującego terminowe ubezpieczenie na życie wraz  
z ryzykami dodatkowymi. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu podane są w dokumentacji ubezpieczeniowej, przede wszystkim  
w ogólnych warunkach terminowego ubezpieczenia na życie wraz z ryzykami dodatkowymi o oznaczeniu PNP-OWU-1122 (OWU).  
Dokumenty te dostępne są 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?

Ubezpieczenie Aegon Pakiety Ochronne to umowa, której celem jest udzielenie ubezpieczonemu pomocy finansowej w razie zaistnienia 
następstw nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji, poważnego zachorowania, operacji medycznej oraz w przypadku  śmierci ubezpieczonego 
– wypłacenie wskazanym przez niego osobom świadczenia w wysokości wybranej i wskazanej w polisie jako suma ubezpieczenia. 

Ubezpieczony wybiera spośród 12 pakietów pozwalających na dopasowanie zakresu ochrony oraz wysokości sumy ubezpieczenia do swoich 
indywidualnych potrzeb. Umowa zawierana jest z Aegon na czas określony wynoszący 5 lat. 

Ubezpieczenie Aegon Pakiety Ochronne należy do grup 1 oraz 5 (ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i ochronne 
będące uzupełnieniem ubezpieczeń na życie) Działu I (Ubezpieczenia na życie) według postanowień załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.

Ubezpieczenie ma charakter ochronny, a wysokość świadczeń wynikających z umowy nie jest uzależniona od wahań kursów czy wartości 
indeksów. 

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko śmierci ubezpieczonego oraz ryzyka wskazane poniżej:
 trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIOM wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 poważne zachorowanie;
 operacja medyczna

  
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Aegon nie ponosi odpowiedzialności tytułu umowy jeśli:
1) Pobyt w Szpitalu lub Pobyt na OIOM, Trwały Uszczerbek na Zdrowiu, Operacja Medyczna, Poważne Zachorowanie 

nastąpiły wskutek:
a)   działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego;
b)    czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, 

zamieszkach i rebeliach;
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c)    popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona 
umyślnego przestępstwa;

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

e)    wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, który nie należał do koncesjonowanego przewoźnika lotniczego, jeśli 
Ubezpieczony znajdował się na pokładzie tego statku;

f)    wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, na którego pokładzie znajdował się Ubezpieczony, jeżeli należał do 
przewoźnika wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wykaz przewoźników lotniczych podlegających 
zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii bądź w akcie prawnym zmieniającym lub zastępującym powyższe 
rozporządzenie;

g)   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.

2) Pobyt w Szpitalu lub Pobyt na OIOM, Trwały Uszczerbek na Zdrowiu nastąpiły wskutek:
a)   wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportów przez Ubezpieczonego lub podczas udziału Ubezpieczonego 

w zajęciach sportowych bądź rekreacyjnych związanych z uprawianiem sportów spadochronowych, lotniczych, 
motorowodnych, motorowych, żeglarstwa morskiego i oceanicznego, narciarstwa pozatrasowego, speleologii, 
nurkowania, raftingu, skoków na linie (bungee jumping), wspinaczki rozumianej jako przemieszczanie się w terenie 
górskim na tyle stromym lub niebezpiecznym ze względu na ukształtowanie terenu lub warunki pogodowe, że 
wymaga to użycia sprzętu wspinaczkowego lub zabezpieczającego, takiego jak liny, uprząż, raki, czekan, albo 
udziału Ubezpieczonego w wyprawach w rejony o ekstremalnych warunkach, t j. pustynie, dżungle, bieguny, tereny 
wysokogórskie powyżej 4000 metrów n.p.m.;

b)   wykonywania przez Ubezpieczonego ryzykownych zawodów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych jako 
funkcjonariusz policji lub służb specjalnych, żołnierz, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, strażak, nurek, 
osoba pracująca na wysokości powyżej 10 metrów, osoba pracująca pod ziemią, osoba pracująca z materiałami 
wybuchowymi, substancjami toksycznymi lub radioaktywnymi;

c)  omdleń i utraty przytomności przez Ubezpieczonego;
d)   Choroby Ubezpieczonego lub stanów chorobowych, w tym występujących nagle (np. zawału mięśnia sercowego, udaru 

mózgu), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy Chorób i infekcji stanowiących następstwo obrażeń fizycznych 
ciała doznanych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, o ile Choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od 
Nieszczęśliwego Wypadku;

e)  choroby psychicznej Ubezpieczonego;
f)   wypadku doznanego przez Ubezpieczonego prowadzącego pojazd mechaniczny bez wymaganych do tego uprawnień 

lub prowadzącego pojazd niedopuszczony do ruchu drogowego, o ile miało to wpływ na wystąpienie wypadku.
3) Pobyt w Szpitalu lub Pobyt na OIOM miał miejsce w wyniku:

a)   operacji plastyczno-kosmetycznych, którym poddał się Ubezpieczony, z wyjątkiem operacji leczenia okaleczeń 
będących następstwem Nieszczęśliwego Wypadku;

b)   zabiegów dentystycznych, którym poddał się Ubezpieczony, z wyjątkiem leczenia obrażeń będących następstwem 
Nieszczęśliwego Wypadku, jeżeli w wypadku tym Ubezpieczony doznał także uszkodzeń innych narządów bądź części ciała.

4) Poważne Zachorowanie nastąpiło wskutek:
a)   zakażenia wirusem HIV lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) w okolicznościach innych niż wskazane  

w 21. i 22. pozycji Katalogu Poważnych Zachorowań;   
b) zaburzeń lub chorób psychicznych.

5)    Operacja Medyczna Ubezpieczonego została przeprowadzona w wyniku:
a)  zakażenia wirusem HIV lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS);
b)  zaburzeń lub chorób psychicznych;
c)  wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem;
d)  poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu eksperymentalnemu.

6)   Operacja Medyczna Ubezpieczonego została przeprowadzona w celu:
a)  diagnostyki oraz leczenia bezdechu sennego;
b)  leczenia lub operacji związanej z bezpłodnością, zapłodnieniem in vitro;
c)  operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw Nieszczęśliwego Wypadku;
d)  operacji stomatologicznych, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw Nieszczęśliwego Wypadku;
e)  przeszczepów organów jako dawca;
f) operacji związanych z korektą płci;
g) kolejnej Operacji Medycznej z tej samej pozycji w Katalogu Operacji Medycznych.

7)   Śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:
a)   działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego;
b)    czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, 

zamieszkach i rebeliach;
c)    popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona 

umyślnego przestępstwa;
d)    popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy, niezależnie od stanu jego 

poczytalności.
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Aegon może odmówić wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego albo obniżyć jego wysokość, jeżeli ubezpieczony:
1)  nie dążył do złagodzenia skutków nieszczęśliwego wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu 

leczeniu;
2)  odmówił poddania się badaniom lekarskim bądź nie stawił się na badanie w ustalonym terminie bez podania 

usprawiedliwionej przyczyny. 

W okresie 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji, gdy 
Operacja Medyczna przeprowadzona u Ubezpieczonego lub jego Poważne Zachorowanie były bezpośrednim
następstwem Nieszczęśliwego Wypadku.

  
Gdzie i kiedy obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.
  W przypadku ryzyka pobytu w szpitalu lub operacji, wymagane jest, aby szpital znajdował się na terytorium Unii 

Europejskiej, USA, Kanady, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Andory lub Watykanu.

  
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

  Zapoznanie się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia Aegon Pakiety Ochronne przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. 

  Przedstawienie kompletu wymaganych i wskazanych przez Aegon dokumentów w przypadku złożenia wniosku o wypłatę 
świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia: trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW, pobytu w szpitalu 
oraz pobytu na OIOM wskutek NW, poważnego zachorowania, operacji medycznej.

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

  Jeśli ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym (płatnikiem składek), do jego obowiązków należy również 
terminowe opłacanie składek z tytułu umowy.

 
 Jak i kiedy należy opłacać składki?

  Składka z tytułu umowy ubezpieczenia opłacana jest z góry, w wysokości i terminach określonych w polisie albo aneksie 
do polisy, na rachunek bankowy wskazany przez Aegon.

   Składka z tytułu umowy ubezpieczenia opłacana jest z góry raz w miesiącu lub raz w roku wedle własnego wyboru 
ubezpieczającego wskazanego we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.

  
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

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

    Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy kończy się w dacie wygaśnięcia umowy przy czym ochrona ubezpieczeniowa  
z tytułu ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego kończy się w dacie wypłaty 100% sumy ubezpieczenia z tytułu 
wystąpienia tego ryzyka.

    Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ryzyka Pobytu w Szpitalu lub Pobytu na OIOM trwa łącznie nie dłużej niż 120 dni 
przypadające na każde 12 miesięcy trwania Umowy.

    Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ryzyka pobytu w szpitalu lub pobytu na OIOM kończy się w dacie osiągnięcia limitu 240 
dni łącznie pobytu w szpitalu lub pobytu na OIOM.

  
Jak rozwiązać umowę?

  Po zawarciu umowy ubezpieczenia można od niej odstąpić składając do Aegon oświadczenie o odstąpieniu w terminie:  
60 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia oraz 14 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą.

  Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana w każdej chwili (wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia).


