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Quer tenha um apartamento ou uma casa, própria ou alugada,
easyPROTECT Habitação é o seguro habitação multirrisco que se
adapta às suas necessidades, ao mesmo tempo que simplifica a sua
vida.
Personalize o seu contrato de seguro e proteja a sua propriedade
contra todos os tipos de danos, sem custos inesperados. Tem a
escolha entre 3 fórmulas, seleccione a que melhor se adapta a si.

FÓRMULA SEGURANÇA

É destinado a todos aqueles que desejam proteger a sua casa contra
os riscos mais comuns: Incêndio, Intempérie, Roubo e Quebra de
Vidro.

FÓRMULA CONFORTO

Esta fórmula acrescenta coberturas específicas para o seu
equipamento elétrico e eletrónico e móveis de jardim.

FÓRMULA PERFORMANCE

Esta fórmula oferece-lhe o seguro mais completo, especialmente
concebido para os clientes mais exigentes. Beneficie de uma
proteção completa contra todos os tipos de sinistros.

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.

INCÊNDIO
Incêndio e eventos relacionados
Danos domésticos & elétricos

DANOS CAUSADOS PELA ÁGUA
Danos causados pela água e pelo gelo
Fuga de gasóleo de aquecimento
Refluxo de esgotos e acumulação de águas pluviais

ROUBO E PERDA
Roubo de móveis, deterioração da propriedade
imobiliária, vandalismo
Roubo do mobiliário de jardim,
da churrasqueira e das plantações
Roubo e perda acidental dos bens pessoais
em qualquer parte do mundo
Roubo do material informático portátil, aparelhos
audiovisuais e eletrodomésticos em todo o mundo

QUEBRA DE VIDROS
Quebra/arrombamento de vidros (vidraças, janelas,
portas e sanitários), quebra dos panéis solares e de
placas vitrocerâmicas

PERIGOS CLIMÁTICOS
Tempestade, queda de granizo, tremor de terra, tornado
Danos no mobiliário de jardim, churrasqueira,
plantações

GRAFITIS
REPARAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS
SEM APLICAÇÃO DE VETUSTEZ
REPOSIÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO
Reposição do material informático não portátil
até 5 anos, novo
Reposição do material informático portátil,
dos eletrodomésticos e do material audiovisual
não portátil até 5 anos, novos
Reposição dos móveis até 10 anos, novos

DESTRUIÇÃO DO MATERIAL
Quebra do material audiovisual
Quebra do material informático portátil, dos aparelhos
audiovisuais e eletrodomésticos em qualquer parte do
mundo
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GARANTIAS OPCIONAIS
Responsabilidade Civil Familiar
Proteção Jurídica Familiar Integral
Home Assistance
Inundação
Proteção internet

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

incluído

opção

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR

Fornece cobertura para si, para a sua família e para os seus animais
de estimação por lesões corporais e danos materiais causados a
outras pessoas e aos seus bens no decurso da sua vida privada. É
portanto altamente recomendado!

PROTEÇÃO JURÍDICA FAMILIAR INTEGRAL

É essencial em caso de litígio (roubo de identidade, conflitos de
vizinhança, despedimento sem justa causa,...). Aconselha-o e
ajuda-o a encontrar uma solução rápida e amigável e cobre custos e
honorários em caso de processos judiciais quando estes se revelem
necessários.

HOME ASSISTANCE

Um serviço de assistência exclusivo, à sua disposição 24/7.
Assistência:
 A chave partiu-se dentro da fechadura?
 A caldeira não funciona?
 A canalização da casa de banho está entupida?
 A máquina de lavar tem uma fuga de água?
Para todas estas situações, a LALUX organiza e assume os custos da
intervenção e das peças de substituição!
Intervenções após sinistro coberto pelo seguro:
 Guarda de crianças
 Encerramento e vigilância do seu domicílio
 Muitos outros serviços para facilitar a sua vida...
Informações por via telefónica sobre os hospitais, os médicos de
serviço, as farmácias de serviço e como entrar em contacto com uma
equipa de reparação.

AS SUAS VANTAGENS
SEM PENALIZAÇÃO EM CASO DE SINISTRO

O seu prémio não aumenta em caso de sinistro garantido.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA AS INTEMPÉRIES

A garantia Perigos Climáticos cobre todos os danos causados por
tempestades, granizo, neve, gelo ou mesmo terramotos.
Com a fórmula Performance, a garantia contra as Inundações
protege-o de forma ideal contra os danos causados pela precipitação
atmosférica, que se torna cada vez mais frequente nos dias de hoje.

OS SEUS MÓVEIS BEM PROTEGIDOS, TANTO NO INTERIOR,
COMO NO EXTERIOR

A sua mobília é compensada até ao preço de compra durante 10 anos
de acordo com a fórmula Performance. Sem aplicação de vetustez no
caso de um sinistro coberto.
Os seus móveis de jardim, churrasqueira e plantas estão cobertos em
caso de roubo, mas também em caso de tempestade, nas fórmulas
Conforto e Performance.

A MELHOR COBERTURA PARA O SEU EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL E DOMÉSTICO

Com a fórmula Performance, beneficie de uma indemnização pelo
valor a novo do seu equipamento informático portátil e não portátil,
eletrodomésticos e material audiovisual não portátil até 5 anos.

OS SEUS BENS ESTÃO SEGURADOS EM TODO O MUNDO

Com a fórmula Performance os seus bens pessoais e bagagem,
incluindo smartphone, tablet e laptop, estão cobertos em todo o
mundo. Durante as suas viagens, os seus pertences estão segurados
contra os danos materiais acidentais, roubo, incêndio ou danos
causados pela água.

O FIM DOS CASOS DE SUBSEGURO NOS IMÓVEIS!

Deixe o seu agente de confiança avaliar o valor dos seus bens e evitar
o risco de subseguro no caso de um sinistro.

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.
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