
Smart

Terminowe ubezpieczenie na życie  
z malejącą sumą ubezpieczenia

Aegon

Dobre ubezpieczenie.
Można taniej!



Jeżeli:

to Aegon Smart 
jest właśnie dla Ciebie.

   chcesz dopasować zakres ubezpieczenia  
na życie do swoich potrzeb, które zmieniają się 
w czasie

    jesteś zainteresowany tańszą alternatywą  
dla ubezpieczenia ze stałą sumą ubezpieczenia 
i obniżeniem płaconej składki 

  lubisz proste i elastyczne rozwiązania 

świadczenie ubezpieczeniowe 

wypłacane w przypadku śmierci 
ubezpieczonego w wysokości sumy 
ubezpieczenia aktualnej na dany  
rok polisowy

dostępne wysokości  
sumy ubezpieczenia:   

50 000–3 000 000 zł

ochrona tymczasowa   

do 100 000 zł w przypadku śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
a w przypadku śmierci z innej przyczyny 
wypłata równowartości kwot 
wpłaconych na poczet składki

okres ubezpieczenia:   

10–40 lat 

wiek wstępu:  

18–65 lat
umowa trwa maksymalnie 
do 80. roku życia ubezpieczonego

Co powinieneś wiedzieć?

Dla kogo jest 
Aegon Smart?



Aegon Smart jest terminowym ubezpieczeniem na życie z malejącą sumą ubezpieczenia.  

Dzięki temu Twoja składka od początku do końca umowy może być utrzymana na niskim i stałym poziomie.

Ty decydujesz:
  od kiedy Twoja suma ubezpieczenia ma zacząć spadać  

– najwcześniej po 2 latach, ale nie później niż w połowie trwania Twojej umowy

  do jakiego poziomu ma spaść suma ubezpieczenia na koniec umowy   

– minimum 5%, a maksymalnie 50% wartości początkowej 

Jak możesz dopasować do siebie Aegon Smart?

Przykład dla umowy zawartej na 20 lat i sumy ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł.

2 lata 10 lat 20 lat

5000 zł 5000 zł

10 000 zł 10 000 zł

20 000 zł 20 000 zł

50 000 zł 50 000 zł

100 000 zł

Początkowa suma ubezpieczenia

min.
2 lata

max połowa czasu,
na który zawarta jest umowa

Suma ubezpieczenia
na koniec umowy



Jak to działa i ile to kosztuje?

Kilka przykładów z naszej taryfy

Wskazane składki są wyliczone na podstawie wieku klienta, okresu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia  
oraz założenia, że klient nie ma niestandardowych warunków umowy z uwagi na stan zdrowia.

Paweł 30 lat

suma ubezpieczenia (SU)

suma ubezpieczenia (SU)

czas trwania umowy czas trwania umowy

200 000 zł 400 000 zł

10 000 zł 40 000 zł

2 lata 10 lat30 lat 20 lat

SU przez 2 lata − 200 000 zł
SU na koniec umowy − 10 000 zł

suma ubezpieczenia (SU)

Marek 35 lat

czas trwania umowy czas trwania umowy

200 000 zł

20 000 zł 30 000 zł

10 lat 2 lata20 lat 20 lat

suma ubezpieczenia (SU)SU przez 10 lat − 200 000 zł
SU na koniec umowy − 20 000 zł

Agata 30 lat

SU przez 10 lat − 400 000 zł
SU na koniec umowy − 40 000 zł

Magdalena 40 lat

300 000 zł

SU przez 2 lata − 300 000 zł
SU na koniec umowy − 30 000 zł

Składka miesięczna 42 zł

Składka miesięczna 29 zł Składka miesięczna 45 zł

Składka miesięczna 56 zł



Aegon Smart jest elastyczny: 

   Ty decydujesz, w jakim tempie będzie spadać suma 
ubezpieczenia − możesz dopasować ją do swoich 
potrzeb i zmniejszających się w czasie zobowiązań,  

   po 5. roku trwania umowy możesz dodatkowo obniżyć 
sumę ubezpieczenia, a tym samym swoją składkę, 

   od Ciebie zależy, przez jaki czas chcesz utrzymać  
początkową sumę ubezpieczenia,

  przechodzisz przez uproszczony proces oceny ryzyka.

Aegon Smart ma konkurencyjne stawki.

Aegon Smart można rozszerzyć  
o dodatkowe umowy na wypadek: 

Dlaczego warto?

poważnego zachorowania operacji medycznej
całkowitej i trwałej niezdolności  
do pracy

pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku

trwałego uszczerbku  
na zdrowiu lub uszkodzenia  
ciała ubezpieczonego

całkowitej i trwałej niezdolności  
do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

przejęcia opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej 
niezdolności do pracy ubezpieczonego

śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku



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 ubezpieczenia Aegon Smart 
są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są 
dostępne na www.aegon.pl.

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.

Ciesz się spokojem swoim

i swoich najbliższych
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