
Zastanawiasz się,

jak zabezpieczyć 

bliskich na wypadek, 

gdyby coś Ci się stało?

Aegon Spokojna Przyszłość
Terminowe ubezpieczenie na życie



Zastanawiasz się, w jaki sposób zabezpieczyć 

finansowo Twoich najbliższych na wypadek

nieprzewidzianych zdarzeń?

Aegon Spokojna Przyszłość  
to terminowe ubezpieczenie na życie, 
które chroni Twoich bliskich  
na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Jeśli zadbasz o to odpowiednio wcześniej, 
możesz mieć pewność, że w takiej sytuacji 
Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które 
pomogą im przetrwać trudny czas  
lub spłacić zobowiązania finansowe,  
np. kredyt hipoteczny.

Nie odkładaj tego na potem! 

Kup ubezpieczenie 

Aegon Spokojna Przyszłość 

i nie martw się na zapas.



Dlaczego warto?

   Już od 49 zł – tyle wynosi minimalna miesięczna składka – możesz opłacać ją co miesiąc  
albo raz na rok, wówczas otrzymasz 10% zniżki.

   Maksymalna oferowana przez nas suma ubezpieczenia to 1 000 000 zł.

   Dostępne sumy ubezpieczenia już od 10 000 zł.

    W razie potrzeby, po roku trwania umowy możesz podwyższyć sumę ubezpieczenia,  
a po dwóch latach – obniżyć. Pamiętaj jednak, że wiąże się to ze zmianą wysokości składki.

    Im wcześniej się zdecydujesz, tym wyższą sumę ubezpieczenia możemy Ci zaproponować 
za niższą składkę. Od Twojego wieku zależy również, na jaki czas będzie można zawrzeć. 
umowę.

   Umowę zawieramy co najmniej na 5 lat, a maksymalnie na 40 lat.

    Dla sum ubezpieczenia poniżej 30 000 zł stosujemy uproszczone oświadczenie  
o stanie zdrowia, bez konieczności przeprowadzenia badań medycznych.

    Abyśmy mogli objąć Cię ochroną ubezpieczeniową, musisz mieć ukończone 18 lat,  
ale nieukończony 66. rok życia.

    Masz możliwość ubezpieczenia zarówno siebie, jak i kogoś bliskiego  
– wówczas zawieramy umowę na wskazaną przez Ciebie osobę.



    Możesz określić wysokość sumy ubezpieczenia z dokładnością nawet do 0,01 zł, 
dopasowując ją do swoich potrzeb, np. wysokości kredytu hipotecznego,  
który masz do spłacenia.

    W oczekiwaniu na akceptację Twojego wniosku o zawarcie umowy obejmiemy Cię ochroną 
tymczasową na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

    W każdej chwili możesz dokupić ubezpieczenia dodatkowe – wówczas możesz otrzymać 
dodatkowe świadczenie w razie poważnej choroby czy pobytu w szpitalu. Oferujemy ponad 
10 ryzyk, na wypadek których możesz się dodatkowo ubezpieczyć.

    Umowa ma charakter długoterminowy. Pamiętaj, że brak opłacenia składki w wymaganym 
terminie skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.

Co jeszcze warto wiedzieć? 
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Przykładowe wysokości składek dla:

sumy ubezpieczenia
o wartości 200 000 zł

czasu trwania 
umowy przez 20 lat



Aegon Spokojna Przyszłość to:

Bezpieczeństwo finansowe 
Twoich bliskich 

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 
w razie Twojej śmierci pomoże bliskim 
osobom przetrwać trudny czas lub spłacić 
zobowiązania finansowe.

Elastyczność przy zawarciu 
umowy ubezpieczenia

Ty podejmujesz decyzję, na jaką kwotę się
ubezpieczysz i na jak długo podpisujesz 
umowę.

Brak kosztów podatkowych  
w razie postępowania 
spadkowego

Świadczenie ubezpieczeniowe  
nie podlega opodatkowaniu z tytułu 
podatku od spadków i darowizn oraz 
podatku dochodowego.

Zakres ochrony dopasowany  
do Twoich potrzeb 

Ochrona od NNW od następnego dnia po 
złożeniu wniosku i opłaceniu składki. 
Dzięki temu możesz chronić siebie na 
wypadek poważnego zachorowania, 
operacji medycznych czy pobytu w szpitalu.



Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa 

Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, Wydział XII 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.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości 

składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz 

szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia Aegon 

Spokojna Przyszłość są zawarte w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia, które są dostępne na www.aegon.pl.

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?


