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Verkocht en beheerd door Inshur B.V., dat als Gevolmachtigd Agent in verzekeringen is geautoriseerd en gereguleerd door de

Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12047614. Inshur B.V. is geregistreerd in de Kamer van

Koophandel onder 78769078 op Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam. Deze verzekering wordt onderschreven door Wakam,

een verzekeringsmaatschappij met hoofdkantoor te 120-122 rue de Réaumur 75002, Parijs, Frankrijk. Wakam is geautoriseerd

door de Franse toezichthouder ACPR, referentienummer 562117085, en onderworpen aan beperkte regelgeving door DNB,

referentienummer R142557.

Dit document bevat alleen de belangrijkste gegevens met betrekking tot deze taxiverzekering en is bedoeld om je enig inzicht

te geven in het product. Het bevat niet alle details over de dekking. Volledige informatie vind je op het polisblad en in de

polisvoorwaarden.

Wat voor soort verzekering is dit?

De WA-dekking van de taxiverzekering biedt dekking voor schade die je met jouw voertuig aan anderen en aan hun
eigendommen toebrengt tijdens het gebruik van jouw voertuig als taxi en daarnaast tijdens particulier gebruik. Je krijgt geen
vergoeding voor schade aan je eigen auto.

Wat is er verzekerd?

Je aansprakelijkheid jegens anderen (WA)

✔ Schade aan de eigendommen van anderen

tot maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis en

schade door overlijden of letsel van anderen tot

maximaal € 7.500.000 als je volgens de wet

schuldig bent

Keuze: Bescherming bonus-malus (indien van
toepassing - raadpleeg je polisblad ter
bevestiging)

✔ Bescherming bonus-malus indien je 4 of
meer schadevrije jaren hebt

Wat is er niet verzekerd?

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de

polisvoorwaarden

✗Wij keren onder andere niet uit als de schade

opzettelijk, onder invloed van alcohol of drugs of bij rijden

zonder rijbewijs is veroorzaakt

✗ Schade door diefstal en inbraak

✗ Schade inclusief ruitschade aan en reparatie van je

eigen voertuig

✗ Schade door brand, aardbeving, opstand, oorlog,

terrorisme, nucleaire besmetting

✗ Schade door joyriding of doordat iemand zonder je

toestemming reed

✗ Pechhulp



Zijn er beperkingen op de dekking?

! Je voertuig mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn weergegeven op het polisblad

! Daarnaast dekken we geen schade die verzekerd is op een andere verzekering

! Ook accepteren we geen enkele vorm van fraude (opzet om ons te misleiden). Indien jij, of iemand namens jou,

fraude pleegt, wordt het verzekeringscontract direct beëindigd en wordt een eventuele schade niet vergoed

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Bijvoorbeeld tegen diefstal en schade aan je eigen voertuig? Sluit

dan een taxiverzekering inclusief een volledig casco dekking

Waar ben ik gedekt?

✔ Bij je polisdocumenten krijg je een Groene kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene kaart

vermeld staan en die niet zijn doorgestreept

✔ Je polis biedt de minimale dekking die nodig is om te voldoen aan de wettelijk verplichte verzekering die vereist is

in de hierboven vermelde landen, inclusief Nederland

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

✔ Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden

✔ Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk

✔ Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Als je ons niet inlicht over relevante veranderingen, is het

mogelijk dat de verzekering een schade niet of niet volledig zal dekken

Wanneer en hoe betaal ik de premie?

✔ Bij een verzekeringscontract voor 30 dagen moet je de premie volledig betalen vóór de aanvangsdatum van de

verzekering

✔ Bij een verzekeringscontract voor 12 maanden kan je - als je daarvoor kiest - de jaarpremie in maandelijkse

termijnen betalen. Anders moet je de premie volledig betalen vóór de aanvangsdatum van de verzekering

Wanneer begint en eindigt de dekking?

✔ De dekking begint en eindigt op de data die op het polisblad staan vermeld. Wij sturen tijdig een melding

wanneer je verzekeringscontract moet worden verlengd

Hoe kan ik het contract tussentijds opzeggen?

✔ Een verzekeringscontract voor 30 dagen kun je tussentijds opzeggen door contact met ons op te nemen. Gezien

het kortlopende karakter van deze verzekering geven wij geen premie terug

✔ Een verzekeringscontract voor 12 maanden kun je tussentijds bij ons opzeggen met inachtneming van een

opzegtermijn van 1 maand


