
 

 Traksi taxiverzekering 

 Beloont goed rijgedrag! 

 

 

Hoe werkt de taxiverzekering van verzekeraar Traksi? 

Bij een Traksi Taxiverzekering wordt er een apparaat (ook wel dongel genoemd) met sensoren in uw taxi geplaatst. 

Dit apparaatje registreert voortdurend uw rijgedrag en geeft deze informatie door aan Traksi. Uw rijgedrag wordt aan 

de hand van de volgende kenmerken geregistreerd: 

 

- Snelheid 

- Bochtgedrag 

- Remgedrag 

 

 

Daarnaast krijgt u twee camera’s in uw taxi, één die vooruit en één die achteruit is gericht. Op basis van het 

geregistreerde rijgedrag wordt vervolgens de premiehoogte van uw verzekering bepaald.  

 

Welke premieniveaus zijn er bij Traksi? 

Bij GetCover Bedrijfsverzekeringen BV begint u standaard altijd op het speciale GetCover 

oranje tarief. Op basis van het geregistreerde rijgedrag wordt vervolgens maandelijks bepaald 

naar welk niveau u gaat: 

- Bij goed, lees normaal, rijgedrag gaat u naar niveau groen en krijgt u tot 30% korting 

op de maandpremie.  

- Bij slecht rijgedrag blijft u in niveau oranje en behoudt u de startpremie. 

- Bij extreem gevaarlijk rijgedrag gaat u naar niveau rood en stijgt de maandelijkse 

premie tot wel 50% ten opzichte van niveau oranje.  

Kortom bent u een normale en goede chauffeur, dan blijft u profiteren van 30% op uw 

verzekeringspremie. Met een speciale app heeft u verder zelf ook inzicht in uw rijgedrag.  

Zo kunt u uw rijgedrag aanpassen en extra korting verdienen. Daarnaast bespaart u met veilig en verantwoord 

rijgedrag niet alleen op uw verzekeringspremie, maar ook op de kosten voor onderhoud, bandenslijtage en brandstof.  

 

Rittenregistratiesysteem 

Daarnaast dient u uw taxi te voorzien van een zogenoemd Rittenregistratiesysteem, inclusief 2 dashcams, waarmee 

uw rijgedrag wordt gemeten. Voor de aanschaf van het systeem heeft u 4 mogelijkheden: 

 

1. U kunt het systeem zelf kopen. Het aanschafbedrag bedraagt  € 735,00* en is inclusief de installatiekosten. 

Daarnaast betaalt u maandelijks € 12,00* abonnementskosten. 

2. U kunt het systeem leasen. Hierbij is het leasebedrag maandelijks € 30,00* op basis van een 3-jarig 
leasecontract. Daarnaast betaalt u éénmalig € 225,00* voor de installatie van het systeem. 

3. Huurkoop van de installatie. Maandbedrag in het eerste jaar € 100,00* (inclusief installatie- en 
abonnementskosten ). Vanaf  het tweede jaar bedragen de abonnementskosten € 12,00* per maand. 

4.  U kunt het systeem huren. Hierbij betaalt u maandelijks € 50,00* en zijn de installatiekosten bij de huurprijs 

inbegrepen. Tevens is de huur direct opzegbaar bij beëindiging van de Traksi verzekering. 

    

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 



Wat zijn de acceptatievoorwaarden?  

U komt  in aanmerking voor een taxiverzekering van Traksi als u voldoet de volgende voorwaarden:  

• U heeft 0 of meer schadevrije jaren (negatieve schadevrije worden niet geaccepteerd). 

• U bent minimaal 22 jaar oud  

• U bent 3 jaar of langer in het bezit van een Nederlands rijbewijs. 

• U bent bereid om de apparatuur in uw taxi(‘s) te laten installeren. 

 

Overige informatie 

• Voor het inbouwen van het systeem werkt Afitto Carsystems 

samen met het bedrijf Cartracker. Zij beschikken over meerdere 

locaties in Nederland waar de apparatuur in uw taxi ingebouwd 

kan worden. 

• Bij huur blijft het rittenregistratiesysteem eigendom van Afitto 

Carsysteems. Na beëindiging van de huurperiode moet het 

systeem geretourneerd worden aan Afitto Carsysteems. 

• Het is mogelijk om meerdere chauffeurs op de verzekeringspolis te laten registreren. 

• Heeft u privé opgebouwde schadejaren beschikbaar, dan kunt u deze ook gebruiken voor de taxiverzekering.  

• Tot slot voldoet de werkwijze van Traksi volledig aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van 

privacy. Ook worden er geen gegevens of beelden van uw passagiers geregistreerd of bewaard.  

 

  

Bedrijfsverzekeringen BV 

   

Bovenstaande verzekering is een product van Traksi die u kunt afsluiten via Getcover Bedrijfsverzekeringen BV.  

De informatie in op deze flyer is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Voor 

de algemene voorwaarden van de verzekering zie www.traksi.nl. Door de taxiverzekering van Traksi af te sluiten geeft de taxichauffeur 

toestemming aan Traksi om gegevens over het rijgedrag te gebruiken om de hoogte van de maandpremie vast te stellen. 

 

http://www.traksi.nl/

