
Twój plan awaryjny, 
gdy poważnie zachorujesz

Gwarancja wsparcia w chorobie
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 



O n k o W s p a r ci e
 

Kard ioWsparc ie  + Onko W
sparcie  

W
s p a r c i e  3 6 0 º  

Pięcioletni plan awaryjny, który zapewni 
wsparcie Tobie i Twojej rodzinie w procesie 
leczenia i rehabilitacji

Możesz wybrać jeden z 3 wariantów:

1.   Wybierz Wariant Onkologiczny i zapewnij sobie  
wsparcie w chorobie nowotworowej

2.   Wybierz Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny  
i ubezpiecz się jeszcze na wypadek udaru  
oraz chorób układu krążenia

3.   Wybierz Wariant Rozszerzony, bo nie wszystko  
da się przewidzieć, ale na wiele rzeczy  
możesz się przygotować finansowo

Poszczególne warianty można dokupić jako 
umowę dodatkową do polisy głównej



     Szeroki zakres ubezpieczenia zawiera 
schorzenia, które często są objęte wykluczeniem 
odpowiedzialności – jak np. nowotwory złośliwe 
w niższym stadium zaawansowania, zawał serca  
lub udar bez poważnych ubytków kardiologicznych 
czy neurologicznych

    W ciągu 5 lat ubezpieczenia możesz 
otrzymać kilka wypłat. Odpowiedzialność 
Aegon kończy się po wypłaceniu 100% sumy 
ubezpieczenia, a poszczególne zachorowania mają 
przyporządkowaną wysokość sumy ubezpieczenia 
30% albo 100%, jednak wypłatę z danej grupy 
poważnych zachorowań możesz otrzymać tylko raz

    Zachorowanie wycenione na 100% sumy 
ubezpieczenia (np. nowotwór złośliwy czy zawał 
prowadzący do upośledzenia funkcji serca) 
dodatkowo gwarantuje Ci świadczenie opiekuńcze 
wysokości 3% sumy ubezpieczenia, wypłacane 
przez kolejnych 12 miesięcy.  
Możesz je przeznaczyć na leki, spłatę kredytu, 
czesne za szkołę dla dzieci itd.  
Przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł oznacza to 
dodatkowo 12 miesięcznych wypłat po 3000 zł 

Wariant  
Onkologiczny
OnkoWsparcie

Nowotwory złośliwe oraz nowotwory 

o niższym stopniu zaawansowania,  

w tym in situ i łagodny guz mózgu

Wariant  
Onkologiczno 
-Kardiologiczny
KardioWsparcie + OnkoWsparcie

Nowotwory złośliwe oraz nowotwory 

o niższym stopniu zaawansowania,  

w tym in situ i łagodny guz mózgu 

+  
udar mózgu, zawał serca, operacja 

pomostowania naczyń wieńcowych 

(by-pass) i operacja zastawek serca

Wariant  
Rozszerzony
Wsparcie360º

Zawiera  

OnkoWsparcie + KardioWsparcie 

+ 
35 innych poważnych chorób, m.in.: 

chorobę Alzheimera, stwardnienie 

rozsiane, przeszczep narządu i szpiku 

kostnego, borelioza, niewydolność 

nerek i wątroby, ciężkie poparzenia

Dlaczego warto?



Przykładowa składka w zależności od wieku  
i sumy ubezpieczenia

Wartość sumy ubezpieczenia 50 000 zł + pakiet assistance

wiek Wariant Onkologiczny
Wariant Onkologiczno- 

-Kardiologiczny
Wariant Rozszerzony

30 lat 29 zł 38 zł 57 zł

40 lat 45 zł 77 zł 100 zł

50 lat 90 zł 188 zł 243 zł

Wartość sumy ubezpieczenia 100 000 zł + pakiet assistance VIP

wiek Wariant Onkologiczny
Wariant Onkologiczno- 

-Kardiologiczny
Wariant Rozszerzony

30 lat 57 zł 76 zł 113 zł

40 lat 89 zł 154 zł 199 zł

50 lat 179 zł 376 zł 485 zł

Wartość sumy ubezpieczenia 500 000 zł + pakiet assistance VIP

wiek Wariant Onkologiczny
Wariant Onkologiczno 

-Kardiologiczny
Wariant Rozszerzony

30 lat 249 zł 332 zł 513 zł

40 lat 409 zł 722 zł 943 zł

50 lat 859 zł 1832 zł 2373 zł



W razie choroby liczą się nie tylko pieniądze, 
ale też pomoc w codziennym życiu

Dlatego masz do dyspozycji szeroki pakiet assistance, który obejmuje m.in.:

   dodatkową opinię medyczną

      rehabilitację wraz z wypożyczeniem lub zakupem sprzętu rehabilitacyjnego

    skorzystanie z pomocy pielęgniarki, pomocy domowej i opieki dla dzieci oraz zwierząt

    wsparcie psychologa dla Ciebie i Twoich najbliższych

   transport medyczny

   konsultacje lekarskie

i wiele innych świadczeń

. 

Dodatkowo w pakiecie VIP 
dostępne są badania specjalistyczne, m.in. biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa  

czy dwutygodniowy pobyt w sanatorium



Gwarancja wsparcia w chorobie
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 

Co jeszcze warto wiedzieć?

   Umowa zawierana jest na 5 lat

   Musisz mieć co najmniej 18, ale nie więcej niż 61 lat

   Suma ubezpieczenia może wynosić  
od 50 000 zł do 1 000 000 zł

   Składkę możesz opłacać z częstotliwością  
miesięczną lub roczną

 

Chcesz mieć plan awaryjny na 
wypadek poważnej choroby?

Umów się na spotkanie z naszym 
Przedstawicielem

Poznaj szczegóły oferty i skonsultuj  
najlepsze dla Ciebie rozwiązanie

Ciesz się spokojem swoim i swoich najbliższych

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem. Pomoże 
Ci dostosować ofertę do Twoich potrzeb i przedstawi 
wszystkie dokumenty regulujące warunki umowy.

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 umowy dodatkowej  
są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  
ZDRO-OWU-1018. Dokument jest dostępny na www.aegon.pl


