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LALUX é uma marca do Grupo LA LUXEMBOURGEOISE.

-  Auto
 O seguro automóvel

mais completo

  A liberdade ao volante
 Valor em novo durante 3 anos: quem vai mais longe ?
 Ao fi m de 3 anos, o seu carro novo perde aproximadamente 
metade do seu valor. Se os danos ao seu carro são 
signifi cativos, garantimos-lhe o reembolso do valor a novo 
durante os primeiros 3 anos !

 Valor «Plus»: a ocasião também !
 Os veículos entre 13 e 36 meses benefi ciam também de uma 
indemnização mais vantajosa. Indemnizamos-lhe o valor da 
substituição do veículo, no momento do sinistro, aumentado 
de 10 % caso o veículo seja economicamente reparável.

 A mobilidade está acima de tudo 
TOP- ASSISTANCE 
 Já lhe propomos um serviço de reboque e repatriamento 
de base com a garantia Responsabilidade Civil Automóvel. 
É vítima de um acidente e o seu veículo encontra-se 
imobilizado ? O seu carro foi roubado ou não está em condições 
de circulação devido a uma tentativa de roubo ? Graças à Top-
Assistance, benefi cia de um serviço de desempanagem, de 
assistência aos passageiros e de um veículo de substituição, 
24h por dia, 7 dias da semana, tanto no território do Grão-
Ducado do Luxemburgo como em qualquer país da UE, na 
Suíça e na Noruega.

 A garantia TOP-ASSISTANCE
✓ Reboque
✓  R epatriamento
✓  Assistência aos passageiros
✓   Veículo de substituição
✓   Transmissão de mensagens

 Vantagens fi nanceiras
 O seu veículo tem mais de 3 anos ?
Benefi cia de um desconto de fi delidade.
 Está a hesitar assegurar a garantia «Casco» por razões 
fi nanceiras? Propomos-lhe um desconto até 60 % do prémio 
anual em danos materiais. Mais uma razão para aproveitar a 
plenitude dos nossos serviços e garantias.
 
 É um jovem condutor ?
Confi amos em si.
 Acabou de tirar, com sucesso, a carta de condução ? Confi amos 
em si e propomos-lhe um contrato sem suplemento de 
prémio para jovem condutor e sem franquia para cartas de 
condução recentes.

E quanto ao seu orçamento ?
Tarifários simples adaptados às suas necessidades.
 Propomos-lhe um tarifário sem franquias assumindo a 
totalidade dos encargos com a reparação em caso de um 
sinistro.
Prefere usufruir de um prémio mais vantajoso?
Neste caso opte por uma franquia de 2 %, 3 %, 5 % ou 10 % 
e aproveite os descontos até 50 % no prémio do seguro de 
danos próprios no veículo. Não importa qual o seu grau de 
«Bónus/Malus», é você que escolhe, quanto paga !

easyPROTeCT  simplifi ca-lhe a vida !
easyPROTeCT - Auto oferece-lhe a segurança ao volante.

E em relação a todos os outros riscos a que está 
sujeito no dia-a-dia ?
easyPROTeCT permite-lhe de agrupar, num único contrato, 
os seus seguros de habitação, mobiliário, bens pessoais, 
equipamentos de informática e audiovisual, responsabilidade 
civil, automóvel e uma vasta gama de serviços específi cos. 
Easyprotect, oferece-lhe descontos por cada risco e a 
possibilidade de pagar mensalmente os prémios sem 
despesas adicionais.

Porque não agrupar todos os riscos num único 
contrato ?
Fale com o seu agente e peça-lhe uma solução à sua medida.



  A melhor maneira de proteger o seu veículo
   Guarde o seu bónus tão merecido
 Descobriu uma desagradável amolgadela no seu pára-choques 
e, obviamente, nenhum vestígio do responsável…
Hesita em recorrer ao seguro porque teme um aumento do 
seu prémio no próximo período ?
Não se preocupe ! Assumimos as despesas da reparação 
e pomos à sua disposição um veículo de substituição sem 
tocarmos no seu bónus !

Os seus bens estão assegurados
 Durante uma tentativa de roubo a cadeira de bebé foi 
danifi cada. Constata igualmente que o seu GPS portátil 
e o seu blusão em couro foram roubados. Com a Garantia 
Bagagens e objectos pessoais, asseguramos a substituição dos 
seus objectos pessoais o mais rapidamente possível.

 Está protegido em qualquer situação
 O condutor é a única pessoa que nunca está protegida pelo 
seu próprio seguro de responsabilidade civil automóvel !
A nossa Garantia Condutor é um complemento indispensável : 
compensa esta lacuna e cobre as lesões corporais sofridas 
pelo condutor. As despesas de tratamento, os cuidados 
médicos, a perda de rendimentos em caso de incapacidade de 
trabalho, a invalidez ou ainda a morte podem ser garantidos 
até 1 250 000 €. 

 A escolha perfeita.
 O seu veículo dá-lhe liberdade !
Com ele pode deslocar-se para onde quiser.
Só que ao volante nunca se está ao abrigo do perigo. Um 
simples choque, um acidente ou um acontecimento imprevisto 
podem danifi car o seu veículo, ou pior ainda, causar lesões 
corporais a si, aos seus familiares ou a terceiros.

easyPROTeCT - Auto   propõe-lhe o seguro automóvel mais 
completo do mercado.
 Escolha as garantias, as opções e os serviços que, realmente, 
mais necessita.
Não precisa de optar por uma fórmula mais complexa e mais 
custosa para benefi ciar da melhor cobertura possível. Com 
easyPROTeCT - Auto tira proveito da mobilidade com óptimas 
condições.

easyPROTeCT - Auto : 
Todas as garantias num breve olhar

 Garantias ultracompletas

  RESPONSABILIDADE CIVIL E PROTECÇÃO JURÍDICA

 INCÊNDIO

✓

✓

 Queimaduras

  Curto-circuitos

 ROUBO

✓

✓

✓

  Substituição das chaves e fechaduras

  Substituição das rodas, dos pneus e das jantes

  Reparação do sistema anti-roubo

 QUEBRA DE VIDROS

✓

✓

✓

  Reparação ou substituição do pára-brisas, dos faróis e 

dos retrovisores

  Substituição do tecto de abrir, dos espelhos e

das palas de sol

  Reparação ou substituição dos sensores de chuva e 

luminosidade

 FENÓMENOS DA NATUREZA

✓

✓

  Tempestade, granizo, desabamento de terras e 

avalanches

  Inundação, refruxo dos esgotos públicos

  COLISÃO COM ANIMAIS

✓  Colisão com animais selvagens e outros animais vadio

  DANOS NO VEÍCULO (CASCO)

✓ 

✓

✓

✓

✓

✓

  Sem agravamento do Bonus/Malus

  Livre escolha da ofi cina para a reparação do veículo

  Danos causados aos pneus mesmo em caso de vandalismo

  Reparação dos danos causados por martas ou fuinhas

 Reparação do airbag e os danos causados

directamente por este

  Participação nos custos de reparação do motor, se 

encher o depósito do carro com um combustível não 

adequado

TOP-ASSISTANCE 24h/24

 Garantias opcionais

 VEÍCULO DE SUBSTITUIÇÃO

  BAGAGENS E OBJECTOS PESSOAIS

✓   Bagageira, cadeira de bebé, mala de tecto e o seu 

conteúdo, telemóvel, GPS e objectos pessoais

  GARANTIA CONDUTOR

  GARANTIA MORTE, INVALIDEZ E DESPESAS MÉDICAS

 Cobertura excepcional

  VALOR EM NOVO DURANTE 3 ANOS

 Garantias de base  Opções 


