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easyPROTECT | AUTO
O seguro easyPROTECT Auto permite-lhe uma cobertura completa,
protegendo o seu veículo, os ocupantes e as bagagens. Com a ajuda
do seu agente, escolha a fórmula e as opções que satisfazem as suas
exigências.

FÓRMULA SEGURANÇA

Esta fórmula oferece proteção contra os riscos mais comuns,
incluindo quebra de vidro, roubo e colisão com um animal errante,
com a possibilidade de cobertura total de perdas.

FÓRMULA CONFORTO

Acrescenta à fórmula Segurança uma cobertura contra danos no
veículo com um Joker Bonus-Malus: se não houver nenhum sinistro
Casco durante 3 anos, o seu prémio de danos materiais não aumenta
no primeiro sinistro Casco.

FÓRMULA PERFORMANCE

Beneficie de uma proteção ideal contra todos os tipos de danos, sem
custos inesperados! No caso de um sinistro Casco, o seu Bónus está
protegido: todos os danos no seu veículo são cobertos sem impacto
no seu prémio.

easyPROTECT, O CONTRATO TUDO EM UM
easyPROTECT combina todos os seus seguros privados:
Habitação, Auto, Responsabilidade Civil Familiar, Proteção
Jurídica Familiar, Acidentes 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.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E PROTEÇÃO
JURÍDICA
TOP ASSISTANCE
Reboque após um acidente (24/7)
Repatriamento do veículo e/ou dos ocupantes

VEÍCULO DE SUBSTITUIÇÃO (DIAS MÁXIMOS)
INCÊNDIO
ROUBO
Car-jacking, Home-jacking
Substituição de rodas, pneus, calotas
Substituição de chaves e fechaduras, reparação do
sistema anti-roubo

QUEBRA DE VIDROS
Reparação ou substituição de para-brisas, para-sol,
tecto de abrir, espelhos, faróis

FORÇAS DA NATUREZA
COLISÃO COM UM ANIMAL ERRANTE
PERDA TOTAL (OPCIONAL EM CASO DE SEGURANÇA)
DANOS NO VEÍCULO (CASCO)
Pagamento direto da fatura de reparação
Recondicionamento do
diretamente pelo airbag

airbag

e

danos

causados

Contribuição para o custo da reparação do motor em caso
de combustível errado
Danos nos pneus, mesmo em caso de vandalismo
Reparação de danos provocados por roedores
Aluguer de automóveis: reembolso da franquia (1 000 €)
Joker se não houver sinistro Casco durante 3 anos
Proteção do Bónus após um sinistro Casco
Reparação Plus

PERFORMANCE

CONFORTO

SEGURANÇA

GARANTIAS OPCIONAIS
VALOR DE AQUISIÇÃO COMO NOVO DURANTE 3 ANOS
VALOR DE COMPRA DE VEÍCULO DE SEGUNDA MÃO
PROTEÇÃO DE CONDUTOR
Garantia Acidente (Morte, Invalidez, Despesas médicas)
Garantia Condutor

BAGAGENS E BENS PESSOAIS
Porta-bagagens, cadeira de bebé, conteúdo do maleiro de
teto, telemóvel, GPS e objectos pessoais

PROTEÇÃO JURÍDICA AUTO INTEGRAL
VEÍCULO DE SUBSTITUIÇÃO DE CATEGORIA
SUPERIOR
Estas coberturas estão previstas dentro dos limites das Condições Gerais
e Especiais do contrato de seguro.
incluído

opção

PROTEJA-SE TAMBÉM!
O condutor é a única pessoa que nunca está protegida pelo seu
seguro automóvel. A Garantia Condutor e a Garantia Acidente
(Morte, Invalidez, Despesas médicas) são complementos
essenciais para qualquer condutor responsável de um acidente.
Estas garantias cobrem as lesões corporais incorridas pelo
condutor. Custos de tratamento, cuidados médicos, perda de
rendimentos em caso de incapacidade para o trabalho, invalidez
ou morte podem ser segurados até 1 250 000 €.

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.

AS SUAS VANTAGENS
TOP ASSISTANCE GRATUITA 24/7

No caso de um acidente que imobilize o seu veículo, beneficie de um
serviço de reboque 24/7 no Luxemburgo e em todos os países da UE,
Suíça e Noruega, e de assistência para si e os seus ocupantes. Se o
seu veículo não puder ser reparado no prazo de 24 horas, beneficie
de um veículo de substituição por um período máximo de 5 dias.

VEÍCULO DE SUBSTITUIÇÃO

Com a Fórmula Conforto, beneficie de até 15 dias de um veículo de
substituição em caso de sinistro coberto e até 36 dias em caso de
perda total ou de roubo. Com a Fórmula Segurança, já beneficia de
um veículo de substituição até 5 dias em caso de acidente, graças à
Top Assistance.

LIVRE ESCOLHA DO SEU REPARADOR

No caso de um sinistro, é livre de escolher o seu reparador.

PROTEÇÃO DO BÓNUS

Com a fórmula Performance, não há aumento do prémio após danos
materiais no seu veículo.

PERDA TOTAL

Recebe uma indemnização quando o seu veículo não é reparável
devido a um sinistro coberto, ou quando o seu veículo não é
encontrado após o seu roubo.

REPARAÇÃO PLUS

Após um sinistro coberto em que as reparações excedam o valor do
seu veículo, easyPROTECT Auto permite-lhe reparar e manter o seu
veículo, graças a uma compensação adicional.

VALOR DE AQUISIÇÃO NOVO/ DE COMPRA

Em caso de perda total do seu veículo novo ou em segunda mão com
menos de 3 anos, será reembolsado pelo seu valor novo/comprado
até aos 3 anos de idade.

PROTEÇÃO JURÍDICA AUTO INTEGRAL
É possível uma extensão com a PJ Auto Integral para defendêlo em caso de litígios contratuais relacionados com a compra,
venda ou utilização de um veículo.
A Proteção Jurídica intervém também para os litígios com o
vendedor, o comprador ou ainda com uma garagem ou uma
lavagem de carros... A PJ Auto Integral também inclui uma
garantia de “circulação” de defesa penal.
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