
 
 

 

  

 

 

 

 

Sprawdź,

jak przygotować się

na niespodziewane

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała ubezpieczonego



Czy wiesz, że... 

Źródła danych:

*  Raport Multisport Index 2022. 
** Główny Urząd Statystyczny, „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r.”; Warszawa, Kraków 2022, s. 120.

*** Statystyki Komendy Głównej Policji 

Każdemu z nas może się zdarzyć wypadek albo 
problem zdrowotny, któremu nie jesteśmy w stanie 
zapobiec. Dlatego powinniśmy zrobić coś,  
by zapewnić sobie możliwie najlepsze warunki, 
pozwalające na ratowanie zdrowia i powrót do 
sprawności w sytuacjach, gdy dotkną nas nieprzyjemne 
i groźne zdarzenia.

Możemy ubezpieczyć się na wypadek uszczerbku 
na zdrowiu, uszkodzenia ciała, a także na wypadek 
konsekwencji udaru lub zawału.

65% Polaków  
jest aktywnych fizycznie. 
To ponad 20 mln osób*

Prawie 80% zdarzeń,  
do których wysyłano zespoły 

ratunkowe w 2021 roku, 
miało miejsce w domu**

W 2021 roku  
w wypadkach drogowych 

rannych zostało 26 415 osób 
(w tym ciężko 8276)***  

Ubezpiecz się na niespodziewane 



Już od 39 zł miesięcznie możesz wykupić podstawowy wariant ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku 

spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem z sumą ubezpieczenia  w wysokości 50 000 zł. Dodatkowo, 

możesz wybrać szerszy zakres ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb.

Zapewnij sobie ochronę

Jak to działa? 

W ciągu 5 lat ubezpieczenia możesz  

otrzymać kilka wypłat. 

Każde ze zdarzeń określonych w warunkach 
ubezpieczenia ma przyporządkowaną wysokość 
sumy ubezpieczenia od 1% do 100%. 
Odpowiedzialność Aegon kończy się  
po wypłaceniu 100% sumy ubezpieczenia.  

Aegon Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu  
lub uszkodzenia ciała to wsparcie w razie problemów zdrowotnych, wywołanych nagłym zdarzeniem.

Może nim być nieszczęśliwy wypadek, zawał serca lub udar, które skutkują tymczasowymi problemami 

lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. 

Co to oznacza? 

W przypadku inwalidztwa ubezpieczenie 

zapewni Ci środki finansowe, które możesz 

wykorzystać np. na rehabilitację, dostosowanie 

mieszkania do nowych potrzeb, zakup wózka 

czy protezy, lub po prostu – na życie.  

To szczególnie ważne, gdy w wyniku zdarzenia 

Twoja zdolność do pracy jest ograniczona lub 

niemożliwa do przywrócenia. 



Wybierz swój wariant ubezpieczenia 
Do dyspozycji masz 4 opcje: 

Wariant podstawowy plus

Wariant rozszerzony plus

Poza zakresem wariantu podstawowego obejmuje 
również uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
udarem mózgu lub zawałem serca, w tym:

▪  porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego
▪  zaburzenia mowy
▪  uszkodzenia nerwów

Poza zakresem wariantu podstawowego obejmuje 
również uszkodzenie ciała spowodowane 
nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:

▪  złamania kończyn
▪  złamania nosa
▪  złamania miednicy
▪  skręcenie stawu kolanowego

Obejmuje kompleksowe ubezpieczenie zawierające 
wszystkie warianty

•	 dodatkowych konsultacji medycznych 
•	 rehabilitacji wraz z wypożyczeniem  

lub zakupem sprzętu
•	 pomocy pielęgniarki i pomocy domowej 
•	 tele- i wideokonsultacji lekarskich
•	 wsparcia psychologa, tele-informacji medycznej 

oraz wielu innych udogodnień

Niezależnie od wybranego wariantu, nasze 
ubezpieczenie jest uzupełnione o szeroki zakres 
usług assistance zapewniających wsparcie 
w trudnych sytuacjach. W ramach pakietu 
assistance możesz korzystać z:
•	 transportu medycznego i dostaw leków

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

Pakiet assistance

Obejmuje uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem, między innymi:

▪  padaczkę pourazową
▪  złamania żuchwy
▪  uszkodzenia narządu wzroku
▪  uszkodzenia narządu słuchu
▪  uszkodzenia kręgosłupa

Przykład  
Jeśli masz 35 lat, to przy najszerszym pakiecie świadczeń 
otrzymasz kompleksową ochronę ubezpieczeniową  
w wysokości 50 000 zł, a Twoja miesięczna składka  
wyniesie zaledwie 57 zł.



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

Dlaczego warto?

Aegon dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała  

to szereg korzyści, m.in. środki finansowe na leczenie i rehabilitację.

Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniu?

Umowę zawierasz 

na 5 lat

Musisz mieć co najmniej 

18 lat i nie więcej niż 60 lat

Suma ubezpieczenia wynosi od 50 000 do 200 000 zł.  

Minimlna składka to 39 zł miesięcznie lub 468 zł rocznie.

Szeroki zakres ochrony obejmujący m.in. skutki zawału serca lub udaru.

Ubezpieczenie obejmuje częste uszkodzenia ciała, które nie skutkują trwałym 

inwalidztwem, np. skręcenie kostki, złamanie żebra etc.

W przypadku doznania poważnego urazu, przekraczającego 50% trwałego inwalidztwa, 
możesz liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 30% sumy ubezpieczenia.  
Oznacza to, że osoba ubezpieczona na kwotę 100 000 zł, może otrzymać dodatkowe 
świadczenie w wysokości nawet 30 000 zł.



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  
dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku  
na zdrowiu lub uszkodzenia ciała ubezpieczonego są zawarte 
w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia, które są 
dostępne na www.aegon.pl. 
Pełna lista świadczeń dostępnych w ramach pakietu assistance,  
które zapewniane są przez ubezpieczyciela Europ Assistance S.A.,  
a także  wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz 
szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń zawarte są  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance Medyczny  
i Rowerowy (URAZ). Dokument jest dostępny na  www.aegon.pl.

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.
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

Umów się na spotkanie z naszym 

Przedstawicielem.

Skonsultuj najlepsze dla Ciebie

rozwiązanie.

Ciesz się spokojem swoim  

i swoich najbliższych.

Jak kupić?


