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Product:  Taxiverzekering - WA

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden 

staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort ver ze ke ring is dit?
De dekking WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekert u voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. De schade aan uw eigen auto is 
met deze dekking niet verzekerd.

Wat is ver ze kerd?
Hieronder staat welke schade door of aan uw auto 
verzekerd is.

Wat is niet ver ze kerd?
Wij keren onder andere niet uit als de schade 
opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is 
veroorzaakt. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder 
rijbewijs wordt niet uitgekeerd. Kijk voor een volledig 
overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden. 

Extra informatie
Als er een uitsluiting geldt moeten wij in de meeste 
gevallen de schade van de tegenpartij betalen. Deze 
uitkering zult u terug moeten betalen.

Aan spra ke lijk heid (WA)
Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen 
of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk 
verplichte verzekering.

Extra informatie
Het verzekerd bedrag voor materiële schade is
€ 2.500.000,- per gebeurtenis. Het verzekerde bedrag 
voor letselschade is € 6.100.000,- per gebeurtenis. Dief stal of total loss 

Niet verzekerd.

Ruitschade
Niet verzekerd.

Inbraak
Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto
Niet verzekerd.

Pechhulp
Niet verzekerd.

Re pa ra tie
Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur
Niet verzekerd

Aan tal per so nen
Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? 
Bijvoorbeeld tegen diefstal en schade aan uw eigen 
auto? Sluit dan een Volledig Cascoverzekering af.

Zijn er dek kings be per kin gen?

Hulp ver le ning na een on ge val
Kunt u door een verkeersongeval in Nederland niet 
verder met uw auto? Dan verzorgen wij het vervoer 
van de bestuurder, passagiers en uw auto naar een 
adres in Nederland. 

Extra informatie
Is het ongeval gebeurt in een van de landen die op de 
Groene Kaart staan? Ook dan verlenen wij hulp. Kijk in 
de polisvoorwaarden op welke hulp u recht heeft. 

Spe ci aal ken merk
Deze verzekering geldt alleen voor het verzekeren 
van taxi’s in Nederland. De premie is onder andere 
gebaseerd op het rijgedrag van de bestuurder(s). 

Ver haal ser vi ce
Een standaard onderdeel van deze verzekering is dat 
wij u helpen bij het verhalen van schade op een andere 
partij als die hiervoor aansprakelijk is. 

On ge val le nin zit ten den dek king
Met de ongevallenverzekering inzittenden krijgt 
u na een auto-ongeval een bedrag per inzittende 
uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. Dit 
geldt zowel voor u als voor medepassagiers (maximaal 
aantal zitplaatsen).

Extra informatie
Op het polisblad van de verzekering staat welke 
maximum vergoedingen er gelden.

https://www.traksi.nl/app/uploads/2022/10/BUA-Productvoorwaarden-Taxi082022ML.pdf


Eigen ri si co
Voor een WA-schade is een eigen risico van € 750,-van 
toepassing. 
Extra informatie
Wij betalen op grond van de wet de WA-schade uit aan 
de benadeelde, inclusief het eigen risico. Het eigen 
risico moet u daarna aan ons terugbetalen. Er geldt een 
extra eigen risico als de bestuurder jonger is dan 22 
jaar, of bij schade in een niet EU land.

Extra op zeg mo ge lijk ver ze ke raar
Deze verzekering is een rijgedragverzekering. Dit 
betekent dat het rijgedrag van invloed is op de premie 
en het voortzetten van de polis. 

Extra informatie
Als herhaaldelijk de maximale premietoeslag moet 
worden betaald vanwege slecht rijgedrag kan de 
polis opgezegd worden. Dit is het geval als er 3 
opeenvolgende maanden de maximale premietoeslag 
betaald moet worden. Of als in de afgelopen 12 
maanden 6 keer of meer de maximale premietoeslag 
betaald moet worden. 
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Waar ben ik ge dekt?
Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn ver plich tin gen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te 
beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wan neer en hoe be taal ik?
U betaald uw premie per maand via automatische incasso.

Wan neer be gint en ein digt de dek king?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn con tract op?
Na het eerste verzekeringsjaar kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.


