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Contacte-nos se tiver perguntas.
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LA LUXEMBOURGEOISE 
Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-300
groupeLL@lalux.lu

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-545 
groupeLL@lalux.lu

BUREAU RÉGIONAL
5, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tél.: 4761-1
Fax: 81 85 18
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homen 1400 €

1100 €

 muhler
890 €

 criança 1
850 €

 criança 2
800 €

 Pagamento 
mensal 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 €

 O contrato tudo em um

easyPROTECT : « Seguro de viagem anual»
 Ofereça-se férias inesqueciveis
Q uer seja para uma visita a uma cidade, um fi m-de-semana 
gastronómico, uma estância de esqui ou ainda para férias na 
praia, todos os membros da família, o cônjuge ou parceira(o) 
benefi ciam desta garantia opcional incontornável. Em caso 
de doença, acidente, falecimento ou de outro acontecimento 
imprevisto, garantimos o reembolso do seu dinheiro até um 
montante máximo de 5 000 €.

easyPROTECT : « Protecção Orçamental»
maîtrisez les aléas de la vie
 A vida pode pô-lo severamente à prova : um despedimento 
ou a morte do tomador do seguro podem provocar perdas 
consideráveis nos rendimentos para o cônjuge ou para a 
família. Pensamos nos golpes duros da vida e devolvemos as 
suas mensalidades de seguros :
✓  durante o período de desemprego atestado pelo ADEM (IEFP), 

até 6 meses ;
✓  caso de falecimento os seus familiares benefi ciam do 

reembolso do prémio de 12 meses.

easyPROTECT :  benefi cie plenamente das vantagens 
fi nanceiras
 Todas as vantagens estão do seu lado : se optar pelo 
easyPROTECT e agrupar os seus contratos, benefi ciará de 
descontos consideráveis :

easyPROTECT :  escolha o seu ritmo de pagamento
O pte pelo pagamento mensal dos seus prémios de seguro 
sem despesas adicionais. Todos os seus contratos são 
agrupados e o pagamento é harmonizado no sentido de 
uma única prestação principal. No caso de pagamento por 
mensalidades, a domiciliação bancária simplifi ca-lhe a vida : 
já não tem uma data limite a cumprir e as más surpresas 
fi nanceiras são coisa do passado !

Exemplo :
 Agrupa num único contrato os seguros :
✓  da sua viatura principal :  - 50 €
✓  da viatura do seu cônjuge/parceira(o) :  - 50 €
✓  da viatura dos fi lhos que moram consigo :  - 50 €
✓  do seu seguro de habitação :  - 50 €

a sua VANTAGEM :  - 200 €

 remete todos os seus contratos para uma única data de 

vencimento e fracciona o pagamento de forma gratuita.

 Agrupamento em 

LALUX é uma marca do Grupo LA LUXEMBOURGEOISE.



 Os pontos fortes do easyPROTECT 
✓  Junção dos seus seguros automóvel, de habitação e de 

responsabilidade civil familiar
✓  Percepção clara e precisa das suas garantias
✓  Certeza de estar bem assegurado
✓  Vantagens fi nanceiras substanciais
✓  Pagamento mensal adaptado ao seu ritmo, sem taxas
✓  Protecção orçamental para si e para a sua família
✓  Serviços exclusivos personalizados para lhe facilitar a vida

 Novo cliente ou cliente actual, graças à junção dos seus 
contratos, benefi cia não só de todas as garantias dos 
nossos produtos principais como o lalux-Autoprima e o 
lalux-Home³,  mas também de inúmeras vantagens e de 
serviços únicos que vão muito além do seguro tradicional.

Produto de base  Opções de pagamentos 

 easyPROTECT :  num abrir e fechar de olhos

lalux-Home³ :  SEGURO DE HABITAÇÃO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 Dimensão « Segurança»

 Dimensão « Conforto»

 Dimensão « Desempenho»

 Responsabilidade civil familiar e Protecção jurídica

 Alojamento para estudantes

Home-Assistance

lalux-Autoprima :  SEGURO AUTOMÓVEL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 Incêndio, Roubo e Quebra de Vidros

C olisão com um animal vadio, Danos causados pelos 

elementos da natureza

 Danos Materiais

 Bagagem

 Garantia Condutor

 Garantia Morte, Invalidez, Despesas médicas

Top-Assistance

 SERVIÇOS easyPROTECT

✓

✓

 ✓

✓

✓

 Seguro de Viagem anual

 Protecção Orçamental

Home-Sitting

Happy Holiday

Car Service

 Desconto de 50 €  por viatura e por habitação

 Pagamento mensal dos prémios sem despesas

adicionais

easyPROTECT : «Home-Sitting» 
a sua casa está em boas mãos
Benefi cie de um serviço de vigilância ao domicílio : está 
ausente por diversas razões ou não tem disponibilidade para 
receber em sua casa uma equipa de reparação ? Então, um 
agente de segurança de confi ança deslocar-se-á ao local, 
encarregar-se-á do acolhimento dos técnicos e vigiará a 
sua habitação durante o seu período de ausência. Parta de 
consciência tranquila, não precisa mais de se preocupar nas 
férias ! 

 Graças ao easyPROTECT  benefi cia de uma variedade de 
serviços excepcionais que lhe facilitam consideravelmente a 
vida. A nossa colaboração com a empresa de segurança e de 
vigilância Group4Securicor, líder no mercado luxemburguês, 
permite-nos propor-lhe, exclusivamente, prestações únicas. 
Compete-lhe a si escolher o serviço que mais lhe convém.

easyPROTECT : «Happy Holiday»
p arta em total tranquilidade
 Os assaltantes reparam rapidamente nas habitações 
desabitadas. Graças ao easyPROTECT  passa a benefi ciar de 
um sistema de vigilância da sua habitação em intervalos 
regulares, por agentes de segurança. A empresa G4S verifi ca 
se todas as portas e janelas se encontram devidamente 
fechadas, e propõe um serviço «todo conforto».

easyPROTECT : «Car Service» 
 o seu automóvel é bem tratado
 A inspecção periódica obrigatória (IPO) ou a mudança de 
pneus no Outono e na Primavera são tarefas que qualquer 
pessoa dispensa de boa vontade. Nada mais simples ! 
Ocupamo-nos de tudo e, o melhor de tudo : o seu automóvel 
terá direito a uma lavagem completa.

 A entrega e a devolução das suas chaves pode ser combinado 
da forma que melhor lhe convier, directamente com a 
empresa de segurança e vigilância. Uma simples chamada 
é sufi ciente ! 

 O contrato tudo em um
 Único em termos de conceito, o easyPROTECT  agrupa num 
único documento todos os seus principais seguros. Fica assim 
com uma percepção clara e precisa da cobertura dos seus 
seguros, sejam de habitação, de responsabilidade civil ou 
ainda de viaturas particulares.


