
Inwestycja 
i ochrona
Jednorazowa wpłata

Aegon Premium One
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi  
funduszami kapitałowymi z opcją IKE/IKZE



Jeżeli:
 � jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować nadwyżki finansowe w fundusze,

 � myślisz o inwestowaniu w długiej perspektywie,

 � akceptujesz ryzyko inwestycyjne w zamian za potencjalne zyski,

 � chcesz inwestować w wyselekcjonowane fundusze polskie i zagraniczne,

 � szukasz rozwiązania, które jednocześnie jest ubezpieczeniem na życie i pozwoli budować kapitał na emeryturę  

poprzez wpłaty na IKE i IKZE,

to sprawdź Aegon Premium One.

Możesz dopłacać środki na rachunek IKE 
lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie 
i korzystać z ulg podatkowych. W każdym 
roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy 
maksymalny limit wpłat na IKE i IKZE.

Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie  
i umowami dodatkowymi. Poza możliwością 

osiągnięcia zysków z inwestycji Aegon Premium One 

zapewnia Ci również korzyści płynące z ubezpieczenia 

na życie:

 � możesz dodatkowo ubezpieczyć się na wypadek 

różnych zdarzeń losowych i kłopotów ze 

zdrowiem, jak poważna choroba czy uszczerbek  

na zdrowiu w wyniku wypadku,

 � wypłata 101% wartości rachunku polisy 

i 100% wartości rachunku dodatkowego w razie 

śmierci, gdy ponosiliśmy pełną odpowiedzialność,

 �   brak podatku od zysków kapitałowych  

w momencie transferu środków pomiędzy 

funduszami w ramach naszej oferty  

inwestycyjnej.

Szansa na efektywne inwestowanie kapitału  
w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w ramach 
jednorazowej wpłaty oraz wpłat dodatkowych.

Dostęp do platformy inwestycyjnej, opartej  
na wyselekcjonowanych funduszach polskich  
i zagranicznych. 
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Do Twojej dyspozycji oddajemy szereg starannie dobranych funduszy 
polskich i zagranicznych o szerokim spektrum inwestycyjnym w ramach 
Otwartej Platformy Inwestycyjnej. 

Fundusze denominowane w obcej walucie są zabezpieczane. To pozwala  
w dużym stopniu eliminować ryzyko walutowe.

Jeśli nie chcesz zarządzać swoimi środkami sam lub nie masz na to czasu, 
możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów.



 � Aegon Premium One oferuje dwa programy ‒ UFK Portfelowych, zarządzane przez naszych ekspertów  

z Aegon Asset Management: 

        1.   UFK – Program Zrównoważony (PLN-hedged)     

  2.   2.   UFK – Program Dynamiczny (PLN-hedged).

 � Nasza oferta inwestycyjna jest podzielona na fundusze o różnym ryzyku inwestycyjnym, także te  

z zabezpieczeniem ryzyka walutowego.

 � UFK Portfelowe dążą do wypracowania założonej dla danego portfela stopy zwrotu w ramach 

długofalowych strategii inwestycyjnych realizowanych przez Aegon Asset Management.

 � Bezpłatnie  dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnym funduszami.
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Środki są lokowane w krótkoterminowe instrumenty dłużne  
o niskim poziomie ryzyka.

Środki są inwestowane głównie w akcje oraz inne udziałowe 
papiery wartościowe. To wariant o największym poziomie 
ryzyka, ale też z największymi potencjalnymi zyskami.

Środki inwestowane są w różne klasy aktywów, głównie akcje 
oraz obligacje i instrumenty  rynku pieniężnego.

Środki są inwestowane przede wszystkim w papiery 
wartościowe o stałym dochodzie  (np. obligacje skarbowe, 
komunalne czy korporacyjne).

Dlaczego warto wybrać Aegon Premium One? 



Co jeszcze warto wiedzieć ?

 � Wartość jednorazowej wpłaty zaczyna się od 20 000 zł. 

 � Masz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, w tym na rachunki IKE i IKZE.

 � Minimalny poziom składki dodatkowej na rachunek inwestycyjny wynosi 500 zł,  
a na rachunek IKE i/lub IKZE 100 zł.

 � Wiek przystąpienia do umowy od 18. do 71. roku życia.

 � Umowa zawierana jest bezterminowo. 

 � W każdym momencie można zrezygnować z umowy.

 � 2 razy w roku można dokonać wypłaty częściowej.

 � W dowolnym momencie możliwa jest wypłata części lub całości zgromadzonych 
środków. Wówczas w zależności od czasu trwania umowy opłata za wypłatę częściową 
lub całkowitą wyniesie od 0 do 4% wartości wypłacanych środków.

Opłata obsługowa składa się z:

części stałej 

 � 1% dla korzystających z Otwartej 

Platformy Inwestycyjnej 

 � 1,4% dla korzystających z Zarządzanej 

Platformy Inwestycyjnej

części zmiennej, która może przybierać 
wartości od 0 do 1,5% i zależy od publikowanej 
przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
10-letniej stopy wolnej od ryzyka. Aktualna 
wartość części zmiennej dostępna jest na naszej 
stronie www.aegon.pl. 
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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, informacje  
o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Premium 
One są zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie  
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z opcją IKE/IKZE, 
Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Regulaminie 
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z Zabezpieczeniem 
Ryzyka Walutowego i Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy 
Kapitałowych Portfelowych, które są dostępne na www.aegon.pl.
Dokument zawierający kluczowe informacje o Aegon Premium One 
dostępny jest na naszej stronie internetowej www.aegon.pl
Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się 
z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez klienta, co może 
prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub do 
poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantują 
realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego 
wyniku inwestycyjnego.

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.

Jak zawrzeć umowę?

Umów się na spotkanie  

z naszym przedstawicielem.

Skonsultuj najlepsze dla Ciebie

rozwiązanie.

Buduj kapitał i zapewnij swoim 

bliskim ochronę finansową.
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