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easyPROTECT
Consolide os seus principais seguros com easyPROTECT, um 
conceito único que lhe dá uma visão clara e precisa de todas as 
coberturas da sua família (Auto, Habitação, Responsabilidade Civil, 
Proteção Jurídica, Acidente e Viagens).

Com easyPROTECT, beneficie de muitas vantagens:

 � Contrato tudo em um 

 � Descontos para grupos de seguros 

 � Pagamento por mensalidades disponível

 � Contrato flexível que se adapta à sua situação

 � Serviços exclusivos para tornar a sua vida mais fácil

easyPROTECT NUM PISCAR DE OLHOS

DESCARREGUE E DESCUBRA easyAPP
 � Consulte o detalhe das garantias cobertas e verifique o seu 

nível de Bónus Malus

 � Declare os seus sinistros em algumas etapas fáceis

 � Descarregue as Condições Gerais e as Condições Particulares 
e o seu certificado fiscal
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AS SUAS VANTAGENS

AUTO

Responsabilidade Civil e Proteção Jurídica

Top Assistance gratuita

3 fórmulas disponíveis: Segurança, Conforto, Performance

Proteção do Bonus em Casco (fórmula Performance)

Veículo de substituição

Veículo de substituição de categoria superior

Valor de reposição ou de compra

Garantia Condutor

Garantia Acidente (morte, invalidez e despesas médicas)

Bagagens e bens pessoais

Proteção Jurídica Auto Integral

HABITAÇÃO

3 fórmulas multirrisco: Segurança, Conforto, Performance

Incêndio, Roubo, Quebra de vidros

Danos causados pela água, Perigos Climáticos

Sem sistema Bonus-Malus

Bens pessoais em todo o mundo (fórmula Performance)

Home Assistance

Responsabilidade Civil Familiar

Proteção Jurídica Familiar Integral

Inundação

ACIDENTE

2 fórmulas disponíveis: Conforto, Performance

Morte

Invalidez permanente

Incapacidade temporária de trabalho

Hospitalização e despesas médicas

Assistência ao domicílio



easyPROTECT | AUTO 
O SEGURO PARA TODOS OS SEUS VEHÍCULOS

easyPROTECT Auto é um seguro flexível disponível em 3 fórmulas: 
Segurança, Conforto, Performance. Adicione as opções que melhor 
se adaptam às suas necessidades!

Com a fórmula Performance, beneficie da melhor proteção contra os 
danos materiais no seu carro (Casco).

easyPROTECT | HABITAÇÃO 
A MELHOR PROTEÇÃO PARA A SUA RESIDÊNCIA

easyPROTECT Habitação é o seguro habitação multirrisco que se 
adapta as suas necessidades individuais através das suas 3 fórmulas 
Segurança, Conforto, Performance. Quer seja proprietário, quer seja 
locatário de uma casa ou apartamento, easyPROTECT Habitação é 
uma cobertura completa que simplifica a sua vida!

FAMILIAR RESPONSABILIDADE CIVIL

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

DESCONTOS easyPROTECT
 � 50 € por habitação

 � Até 100 € por veículo segurado em Casco 
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OS SEUS SEGUROS

VIAGENS

Seguro Anual de Cancelamento de Viagem

Assistência em Viagem Anual 

ESTUDANTE

Discover

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

 incluído    opção



A PROTEÇÃO JURÍDICA 
A SUA DEFESA NUMA SITUAÇÃO DE CONFLITO

A Proteção Jurídica é indispensável para o acompanhar em caso 
de litígio. 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.

easyPROTECT | ACIDENTE 
UMA ESCOLHA RESPONSÁVEL

easyPROTECT Acidente protege-o das consequências financeiras 
dos infortúnios do dia-a-dia que podem alterar profundamente a 
sua vida e a dos seus entes queridos. As nossas fórmulas à la carte 
respondem à sua situação pessoal, quer seja uma família (com ou 
sem filhos), uma família monoparental ou solteiro/a.

OS SEGURO DE VIAGENS PARA VIAJAR COM 
TRANQUILIDADE

 � Seguro Anual de Cancelamento de Viagem é um seguro de can-
celamento que garante o reembolso das despesas de reservas das 
suas estadias no estrangeiro e de mais de 4 dias no Luxemburgo 
em caso de doença, acidente, morte ou outro evento imprevisto.

 � A Assistência em Viagem Anual permite-lhe sair serenamente 
sozinho ou com a sua família em todo o mundo, durante todo o 
ano. 

DISCOVER 
O SEGURO PARA OS ESTUDANTES

Para além das coberturas básicas: alojamento de estudantes 
na Europa, Responsabilidade Civil e Proteção Jurídica, tem a 
possibilidade de:

 � Proteger globalmente todo o seu equipamento informático e 
audiovisual (smartphone, tablet, laptop, ...) 

 � Aproveitar de um apoio em caso de perda dos seus dados 
informáticos na sequência de uma perda coberta

 � Acesso a assistência em caso de doença, acidente ou morte

 � Beneficiar de reembolso de despesas médicas e de repatriamento 
em caso de emergência médica

easyPROTECT NUM PISCAR DE OLHOS

 PEÇA CONSELHO AO SEU AGENTE 
Graças à sua experiência, os agentes LALUX estão 
à sua disposição. Eles irão fornecer-lhe conselhos 
personalizados e responder às suas perguntas. A sua 
família e os seus bens estão bem protegidos.
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easyPROTECT, UM CONTRATO FLEXÍVEL
easyPROTECT é um contrato flexível que pode facilmente evoluir 
de acordo com as suas novas necessidades: adição de uma segunda 
casa, um carro de um filho/uma filha, cobertura de alojamento para 
estudantes...

OPÇÕES DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES
Com easyPROTECT, beneficie de fórmulas simples à escolha, 
complementadas por opções exclusivas que vão além dos seguros 
tradicionais.

É livre de escolher serviços adicionais tais como a Home Assistance, 
um serviço de assistência 24/7, Assistência em Viagem Anual em 
caso de acidente ou doença durante a viagem, ou a Proteção Jurídica 
Integral, que o ajuda a defender os seus interesses.

PAGAMENTO MENSAL DISPONÍVEL
Com um débito directo, pode optar por pagar o seu prémio men-
salmente.

AS SUAS VANTAGENS



DESCONTO DE PRÉMIO ANUAL
Com easyPROTECT, também pode beneficiar de um desconto de 
50 € por casa e até 100 € por carro segurado na Casco.

EXEMPLO
Consolidação de todos os seus contratos easyPROTECT numa única 
data de vencimento.

Mês 01 02 03  04 05 06 07 08 09 10 11 12

Habitação
1100 €

Carro 1
1400 €

Carro 2
890 €

Carro 3 
870 €

Total a pagar sem benefícios LALUX: 4 260 €

Total a pagar com benefícios LALUX : 3 960 €

Pagamentos 
mensais

330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 €

DESCONTOS TOTAIS
 � O seu carro principal :  -100 €

 � 2e carro :  -100 €

 � 3e carro (sem Casco) :  - 50 €

 � A sua habitação :  - 50 €

O seu desconto - 300 €

AS SUAS VANTAGENS
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9, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange

Tel.: +352 4761-1 | groupeLL@lalux.lu

www.lalux.lu


