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easyPROTECT | ACIDENTE
Preocupações!
Um acidente é um dos riscos da vida quotidiana e todos nós podemos
ser vítimas. easyPROTECT Acidente cobre-o contra os acidentes da
vida, que podem mudar profundamente o seu dia-a-dia, bem como o
dos seus familiares, e que podem ocorrer durante :

▪
▪
▪

as suas deslocações (peão, condutor e passageiro)

▪
▪

as suas férias (incluindo desportos de Inverno)

as suas actividades habituais (tarefas domésticas, bricolage)
as suas actividades de lazer (desportos não profissionais, incluindo
desportos radicais ocasionais...)
as suas actividades profissionais (garantia facultativa)

2 fórmulas segundo as suas necessidades :

▪

CONFORTO : a fórmula com valor fixo que o indemniza com base
num Capital Seguro que você mesmo define.

▪

PERFORMANCE : a fórmula com pacote de indemnização que
cobre todos os prejuízos sofridos, tendo em conta a sua idade e a
sua situação pessoal.

LALUX FOR YOU
Descubra as vantagens do seu espaço cliente no www.lalux.lu

▪
▪
▪

Consulte em detalhe as garantias cobertas.
Descarregue as Condições Gerais e as Condições Particulares .
Declare os seus sinistros via internet em algumas etapas fáceis.

O seu espaço pessoal é prático, simples e protegido.

COMPARE AS FÓRMULAS
FÓRMULA

CONFORTO

PERFORMANCE

PRINCÍPIO

FÓRMULA COM VALOR FIXO

FÓRMULA COM PACOTE DE INDEMNIZAÇÃO

EM CASO DE MORTE

▪

▪

Capital predefinido de acordo com as suas necessidades
pessoais

▪
▪

EM CASO DE
INVALIDEZ
PERMANENTE

▪
▪

Capital Seguro predefinido de acordo com as suas escolhas
pessoais
Indemnização calculada de acordo com a taxa de invalidez
aplicada ao Capital Seguro que definiu no início

▪
▪
▪
▪
▪
▪

EM CASO DE
DESPESAS
MÉDICAS

Cobertura dos prejuízos económicos sofridos pela sua
família
Compensação pelo sofrimento moral dos seus familiares em
linha directa
Indemnização das despesas de funeral
Indemnização a partir de 3% de invalidez
Indemnização por danos físicos permanentes com base no
grau de incapacidade determinado por um perito médico
Compensação por perda de rendimentos devido a
incapacidade temporária ou permanente de trabalho
Cobertura de danos estéticos: cicatrizes e efeitos
secundários visíveis
Compensação por perda da capacidade de desfrutar a vida:
privação de actividades desportivas e de lazer
Indemnização por danos de vestuário

Despesas médicas residuais:

Despesas médicas residuais:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Despesas médicas e de hospitalização
Despesas farmacêuticas e cuidados paramédicos prescritos
Custos de próteses
Custos de transporte do local do acidente para o hospital
competente mais próximo (até um máximo de 200 km)

Despesas médicas e de hospitalização
Despesas farmacêuticas e cuidados paramédicos prescritos
Custos de próteses
Custos de transporte do local do acidente para o hospital
competente mais próximo (até um máximo de 200 km)

Estas coberturas estão previstas dentro dos limites das Condições Gerais e Especiais do contrato de seguro.

GARANTIA COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA AO DOMICÍLIO
Seja qual for a fórmula escolhida, a garantia complementar de
Assistência ao Domicílio permite-lhe, para além de desfrutar de
serviços úteis:

▪

Ajuda doméstica : engomagem, limpeza, preparação de
refeições

▪
▪

Guarda de doentes

▪
▪

Apoio psicológico para si e a sua família

▪
▪

Recuperação de atraso escolar

Transporte de táxi de casa para o hospital para exames
médicos
Guarda de crianças incluindo o acompanhamento à escola,
as actividades de lazer e na casa de um familiar
Guarda de animais de estimação

GARANTIAS OPCIONAIS A ESCOLHER DE ACORDO COM
AS SUAS NECESSIDADES
Tem um trabalho arriscado, pratica desportos radicais ou
conduz uma mota? Informe o seu agente para que este lhe possa
oferecer uma cobertura adaptada às suas necessidades.

easyPROTECT, O CONTRATO TUDO EM UM
easyPROTECT combina todos os seus seguros privados:
Habitação, Auto, Responsabilidade Civil Familiar, Proteção
Jurídica Familiar, Acidente e Viagens num único contrato.
Beneficie de uma visão clara de todas as suas coberturas, e de
um acompanhamento simplificado com um único contrato, um
único prémio e uma única data de vencimento.
Beneficie de um desconto de 50 € por casa e até 100 € por
carro segurado na Casco. Também tem a opção de pagar
mensalmente os seus prémios.

AS SUAS VANTAGENS
UMA COBERTURA PARA SI E PARA OS SEUS FAMILIARES

Personalize o seu seguro para cada situação familiar: solteiro,
casal, família com / sem filhos ou família monoparental. Na fórmula
família, uma taxa única cobre todas as crianças que vivem no mesmo
endereço até à idade de 18 anos (27 no caso de estudos prolongados),
independentemente de quantos são.

NO LUXEMBURGO, NA EUROPA E NO MUNDO INTEIRO

Está coberto durante todo o ano no Luxemburgo e na Europa, e
beneficia de uma cobertura territorial mundial para qualquer estadia
até 3 meses.

DEDUÇÃO FISCAL

Os seus prémios de seguro easyPROTECT Acidente são dedutíveis
dos impostos como despesas especiais (art. 111. – max. 672 euros
por ano).

FÓRMULA CONFORTO :
PREDEFINIDOS

DEFINA

OS

SEUS

VALORES

A fórmula Conforto permite-lhe determinar o valor de cobertura que
deseja dedicar à sua protecção e à dos seus familiares.
Valor de Capital Seguro ideal : 1 rendimento anual em caso
de morte, 3 rendimentos anuais em caso de invalidez.

DESPORTOS RADICAIS OCASIONAIS

Os desportos radicais praticados ocasionalmente também estão
cobertos (mergulho, bungee jumping, pára-quedismo). Para aqueles
que os praticam com mais frequência, é também possível uma
extensão anual da cobertura.

A SUA PROFISSÃO ABRANGIDA SE NECESSÁRIO

Um acidente pode privá-lo da capacidade de continuar a exercer a sua
profissão (amputação, perda de visão, etc.). Com easyPROTECT Acidente,
pode alargar a cobertura a acidentes que ocorrem durante a sua actividade
profissional. Entre as fórmulas Conforto e Performance, pode escolher a
que melhor se adequar ao seu estatuto profissional e à sua profissão.
Se tem uma profissão liberal ou é independente (médico, advogado,
dono de garagem, restaurador) mas também se tiver responsabilidades
importantes, a fórmula Performance está particularmente adaptada à
sua situação. Com efeito, permite-lhe compensar a perda significativa de
rendimentos durante toda a duração da sua incapacidade. Ao contrário do
que está previsto para os empregados, a segurança social não compensa
os trabalhadores independentes em caso de incapacidade de trabalho.
Por isso pense em proteger-se!

MOTORIZADA : PROTEJA-SE DAS CONSEQUÊNCIAS DE UM
ACIDENTE

Um acidente de mota acontece rapidamente e é importante ter
um seguro como pessoa. Com easyPROTECT Acidente, tem a
possibilidade de beneficiar de uma extensâo de garantia para o
proteger contra as consequências de um acidente de mota.
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