www.lalux.lu

Home-Assistance da LALUX
Um estrago ou uma avaria ?
Deixe-se apoiar por profissionais graças ao serviço único
d’assistência.
Através de um número único, a nossa linha de atendimento
funciona 24h sobre 24, todos os dias da semana !
1. Assistência:
✓ 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 frigorífico está avariado ?
Para todas estas situações, a LALUX organiza e assume a seu
cargo os custos da intervenção e das peças de substituição !
49/2300 - 01/2018

Siga-nos :

Contacte-nos em caso de dúvidas.

LA LUXEMBOURGEOISE

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE

Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-6300
groupeLL@lalux.lu

Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-6545
groupeLL@lalux.lu

DKV Luxembourg
11-13, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 42 64 64  -1
Fax: 42 64 64  - 250
info @ dkv.lu

2. Intervenções após de um sinistro coberto pelo seguro :
✓ Encerramento da sua casa por profissionais
✓ Guarda de crianças
✓ Vigilância do seu domicílio e …
✓ … muitos outros serviços para o apoiar de ume forma eficaz
3. Informações por via telefônica :
✓ Sobre os hospitais
✓ Sobre os médicos de serviço
✓ Sobre as farmácias de serviço
✓ Como entrar em contacto com uma equipa de reparação

As vantagens da

!

✓ Agrupe num único contrato os seus seguros privados :
para o seu carro e para o condutor

•

-Acidentes

•

-Responsabilidade Civil e

•

Proteção Civil
• Serviços exclusivos de assistência para lhe facilitar a
vida
✓ Vantagens financeiras substanciais :
• Desconto por cada seguro de habitação e de carro
agrupado no contrato
• Desconto de 10 % sobre o valor do primeiro prestação

LALUX é uma marca do Grupo LA LUXEMBOURGEOISE.

de seguro anual para todo novo cliente da LALUX e
para o seguro da sua primeira habitação
✓ Pagamento mensal sem suplemento

meng Versécherung

Fale com o seu agente e peça-lhe uma oferta personalizada.

3 formulas para
uma habitação moderna !

Pretende segurar a sua habitação, o seu mobiliário e os
seus bens pessoais com um máximo de flexibilidade ? Com
pode escolher entre :
✓ a fórmula «Sécurité»
✓ a fórmula «Confort»
✓ a fórmula «Performance»
lalux for you

Descubra as vantagens do seu espaço cliente no www.lalux.lu
✓ consulte o detalhe das garantias cobertas ;
✓ descarregue as Condições Gerais e as Condições Particulares ;
✓ declare os seus sinistros em linha em algumas etapas fáceis.
O seu espaço pessoal é prático, simples e protegido.

Garantias ultra – completas !

: um breve olhar sobre as 3 fórmulas

Assegurar-se contra as inundações? É possível !
Com a fórmula «Performance», a companhia toma em carga
os custos causados pelos desastres naturais: Inundação,
refluxo ou transbordamento de esgotos assim como o
escoamento e acumulação de águas pluviais.

Fórmula «Performance»
Fórmula «Confort»
Fórmula «Sécurité»

Os seus móveis de jardim desapareceram ?
Não se preocupe, também estão assegurados, não só em caso
de roubo, mas também em caso de tempestade, a partir da
fórmula «Confort».

✓ Incêndios e eventos assimilados
✓ Danos eléctricos
✓ Danos domésticos
✓ Danos causados pelas águas e gelo

Você está sempre em deslocamento ?
É fácil assegurar os seus bens pessoais, incluindo câmera,
telemóvel e material informático portátil, contra o roubo,
assalto ou uma negligência, onde quer que esteja. Além disso,
você esta coberto contra a perda de dados informáticos em
relação com estes incidentes.

✓ 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

Internet tornou-se a sua loja favorita ?
Com a «Proteção internet», as suas compras on-line estão
protegidas.

✓ Painéis solares e antenas parabólicas
✓ Danos por choque de veículo
✓ Destruição 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

Fórmula «Confort»

O seu cão fez cair a sua televisão ? Você entornou a sua
bebida por cima do seu computador portátil ?
Todos os seus aparelhos audiovisuais, informáticos e eletrodomésticos podem ser segurados contra qualquer caso
acidental.

Fórmula «Sécurité»

É simples estar bem protegido !

Garantias optionais

Fórmula «Performance»

vetustez
✓ Inundação
✓ Destruição e roubo do material informático portátil (laptop)

✓ Proteção internet

✓ Destruição e roubo do material audiovisual e dos

✓ «Home-Assistance»
✓ Responsabilidade Civil e Proteção jurídica

electrodomésticos

3 fórmulas para uma habitação moderna !

✓ Reposição a novo do material informático, dos electrodomésticos
e do material audiovisual não portátil até 5 anos

Tenciona instalar-se na sua primeira casa, construir a sua
própria habitação ou simplesmente renovar a sua casa.

✓ Reposição a novo dos móveis até 10 anos

responde às suas necessidades de
segurança e oferece-lhe uma proteção completa.

✓ Refluxo de esgotos e escoamento superficial de águas pluviais

✓ Roubo e perda acidental dos bens pessoais qualquer parte do
mundo
✓ Grafitis

Garantias de base

Opções a pagar

As suas vantagens :
Sem penalização em caso de sinistro !
O seu prestação anual não aumenta em caso de sinistro.
Indemnização rápida sem franquia !
Os seus sinistros serão indemnizados sem aplicação de
franquia.
O fim dos casos se subseguro nos imóveis !
O seu agente determinou o valor de reposição a novo da sua
habitação baseando-se numa estimativa: os danos causados ao
edifício são indemnizados sem aplicação das regras de subseguro.

