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LALUX é uma marca do Grupo LA LUXEMBOURGEOISE.

«Home-Assistance» da LALUX
 Nós tratamos de tudo !
Os estragos e as avarias nunca se fazem anunciar. Na maior 
parte das vezes, somos apanhados desprevenidos e temos 
necessidade de uma ajuda rápida e profi ssional. O que lhe 
propomos é um excelente serviço de assistência. Através de 
um número único, a nossa linha de atendimento funciona 
24h sobre 24h, todos os dias da semana !

1. I ntervenções urgentes ou avarias :

 Para todas estas situações, a LALUX organiza e assume a seu 
cargo os custos da intervenção e das peças de substituição !

2. I ntervenções após um sinistro coberto pelo seguro :
✓  Encerramento da sua casa por profi ssionais habilitados ;
✓  Guarda de crianças ;
✓  Vigilância do seu domicílio e …
✓  ...muitos outros serviços para o apoiar de uma forma efi caz.

3.  Informações por via telefónica
 Poderá obter todas as informações úteis sobre centros 
médicos e hospitalares ou farmácias de serviço, bem como 
ser reencaminhado para uma equipa de reparaçao.

-  Habitação
3  fórmulas

para uma habitação moderna

 A cargo da companhia

 Intervenção

 A chave partiu-se dentro da fechadura ? 
A caldeira não funciona ? 
A canalização do WC está entupida ? 
A máquina de lavar tem uma fuga de água ? 
O frigorífi co está avariado ?

Impacto fi nanceiro substancial !
Benefi ciam de um desconto de 10 % sobre o valor do primeiro 
prémio de seguro anual :
✓ todos os novos clientes da LALUX ;
✓ todos os segurados que desejem ter uma protecção óptima 

para a sua primeira habitação ;
✓ todos os segurados que revalorizem o seu contrato actual 

optando por uma ‘Fórmula Performance’ ;
e ainda :
✓ é concedido um desconto suplementar de 5  % aos que aderirem 

a um sistema de alarme para a protecção da sua casa.

Cabe-lhe a si de aproveitar agora de uma destas novas 
fórmulas no universo dos seguros !

easyPROTeCT simplifi ca-lhe a vida!
✓ No seu dia-a-dia precisa de utilizar a sua viatura. 

O tráfego intenso expõe-vos a uma multidão de 
perigos. O seguro automóvel é indispensável. A 
protecção do condutor e do veículo está garantida pelo 
easyPROTeCT - Auto.

✓ É bastante activo e vive momentos fortes numa vida 
bastante activa. Está exposto a numerosos riscos que 
podem alterar a sua vida, easyPROTeCT - Acidentes 
acompanha-o 24h por dia.

✓ A sua responsabilidade civil encontra-se facilmente 
comprometida.easyPROTeCT–responsabilidade civil 
garante-lhe uma cobertura sem falhas.

E porque não agrupar todos estes riscos num único 
contrato ?
Fale com o seu agente e peça-lhe uma proposta à sua medida.



 
 3 fórmulas para uma habitação moderna !
 Tem a intençao de instalar-se na sua primeira casa, construir 
a sua própria habitação, ou simplesmente  renovar as quatro 
paredes que lhe dão segurança, conforto e funcionalidade,

easyPROTeCT - Habitação responde às suas necessidades de 
segurança.

easyPROTeCT - Habitação oferece-lhe a protecção mais 
completa do mercado !

easyPROTeCT - Habitação : um breve olhar sobre as 3 fórmulas Garantias ultra-completas !
Na sua vida do dia-a-dia, os perigos espreitam …
O seu televisor de ecrã plano cai ao chão… Entorna a sua bebida preferida por cima do seu computador 
portátil… Connosco, os seus aparelhos audiovisuais e electrodomésticos estão assegurados contra 
quaisquer incidentes e até mesmo contra roubo !

No dia seguinte a um churrasco em sua casa, você constata que os móveis do jardim foram roubados. 
Não se preocupe: estes encontram-se assegurados não apenas em caso de roubo mas também em 
caso de tempestade.

Costuma viajar com muita frequência ? Asseguramos os seus bens  pessoais - incluindo a máquina 
fotográfi ca, o telemóvel, o leitor de mp3, a agenda PDA e o GPS - contra roubo, agressão, ou qualquer 
outra causa acidental onde quer que esteja !

Actualmente, as precipitações atmosféricas excepcionais provocam danos signifi cativos. A nossa 
companhia assume as despesas derivadas as catástrofes naturais : estão seguradas as situações de 
refl uxo ou de transbordamento de esgotos, assim como o escoamento ou a acumulação das águas 
pluviais...

...sorria, você está bem protegido !

As suas vantagens :
Um único contrato para um grande número de garantias !
Em complemento das garantias multirriscos para a habitação e recheio, cobrimos um serviço «Home-
Assistance», a sua “Responsabilidade civil” e a sua “protecção jurídica”.

Sem penalizações em caso de sinistro !
O seu prémio anual não aumentará em caso de sinistro

Rápida indemnização sem franquia !
Os seus sinistros serão indemnizados sem aplicação de 
franquia.

O fi m dos casos de subseguro nos imóveis !
O seu agente determinou o valor de construção ou 
de reposição a novo da sua habitação com base uma 
estimação justa. Desta forma os danos causados ao 
edifíco são compensados sem aplicação das regras de 
subseguro.

Garantias de base Optionais 

    Fórmula  Performance

    Fórmula Conforto

    Fórmula Segurança  

Incêndios e eventos assimilados

Danos eléctricos

Danos domésticos

Danos causados pelas águas e gelo

Fuga de gasóleo de aquecimento

Quebra/arrombamento de vidros (vidraças, janelas, portas e sanitários)

Tempestade e queda de granizo

Tremor de terra

Assalto: deterioração da propriedade imobiliária

Roubo: mobiliário

Actos de vandalismo

Painéis solares e antenas parabólicas

Danos por choque de veículo

Destruição e roubo do material informático não portátil

Reposição a novo do material informático não portátil até 5 anos

Roubo do mobiliário de jardim, da churrasqueira, e das plantações

Descontaminação do solo em caso de poluição acidental

Reparação dos danos eléctricos sem aplicaçao de vetusdade

Destruição e roubo do material informático portátil (laptop)

Destruição e roubo do material audiovisual e dos electrodomésticos

Reposição a novo do material informático e dos electrodomésticos até 5 anos

Reposição a novo do material audiovisual não portátil até 5 anos

Reposição a novo dos móveis até 10 anos

Roubo e perda de objectos pessoais em qualquer parte do mundo

Refl uxo de esgotos e escoamento superfi cial de águas pluviais

Graffi tis

«Home-Assistance»

Responsabilidade Civil, Vida Familiar e Protecção Jurídica

Alojamento para Estudantes

easyPROTeCT oferece-lhe a possibilidade de agrupar os 
seus seguros principais. easyPROTeCT - Habitação é umas das 
facetas deste conceito único. Pretende assegurar a sua 
habitação, o seu mobiliário e os seus bens pessoais com o 
máximo de fl exibilidade ? Com easyPROTeCT - Habitação pode 
escolher entre :
✓ a fórmula Segurança
✓ a fórmula Conforto
✓ a fórmula Performance


