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Kjære NTI–medlem,
Vår tradisjonelle julehilsen - NTI almanakken for 2005 - kommer forhåpentligvis vel fram til din
adresse, og vi håper du får mye nytte av den. På en enkel måte får du oversikt over dine avtaler.

Løyvegaranti- pensjonsforsikring
Kombinasjonen løyvegaranti og pensjonsforsikring er blitt populær, og det er mange eiere som har
benyttet dette tilbudet.
I tilsendt informasjon fra Vital fremgår det at hver enkelt kan følge med sine pensjonsmidler på VIP
Online. Det vises også at det er mulig å endre investeringsprofilen med et enkelte tastetrykk. Dette
medfører bare delvis riktighet da det kun er mulig å endre til lavere risiko og ikke til høyere risiko.
Dette henger sammen med at det er valgt en øvre risikogrense, da dette er en kollektiv ordning.
Dersom du sier opp løyvegarantien minner vi om at du etter kort tid får tilbud fra Vital om å fortette
pensjonsordningen på privat basis. Takker du nei til dette tilbudet mottar du et kapitalbevis som sikrer
at oppsparte midler utbetales ved fylte 65 og 66 år.

Drivstoffavtaler,
Vi arbeider med å få etablert en ordning som gjør det lettere å få tilgang til firmakort for fyllig av
drivstoff. Firmakortet gir en enkel og grei oversikt over drivstoffkostnader, og har samme
rabattfordeler som taxikontantkort. Nærmere informasjon kommer på nyåret.
Priskrigen på diesel virker ofte svært forvirrende og resultatet blir at pumpeprisene varierer fra time til
time og område til område. Priskrigen kan vare fra 2 – 3 dager i løpet av en uke, og ofte i forbindelse
med helger. Vi gjør oppmerksom på at den generelle ODI rabatten, 80 øre/ltr., er et resultat at vår
avtale, og trekkes fra på oppgitt pumpepris.
På ODI stasjonene utbetaler vi i tillegg en stedbunden rabatt som fra 1. januar 2005 er satt til
20øre/ltr., og som dekkes av vår fortjeneste.

Bilforsikring
Det er nå flere enn 2500 drosjeeiere over hele landet som benytter ODI/NTI avtalen. Det har ikke vært
noen generell premieøkning i år. Har du imidlertid endret bonus p.g.a. utbetaling eller benyttet
redningstjenesten mange ganger, kan dette ha ført til at du likevel har fått en premieøkning
Vær oppmerksom på at forsikring gjennom NTI avtalen dekker Begrenset identifikasjon,
Bedriftsansvar og Psykologisk førstehjelp selv om dette ikke står i forsikringsbeviset.

Bilfinansiering
Vår avtale med Nordea Finans Norge AS sikrer deg en gunstig finansiering. Finansieringsgraden
utgjør 90 % av bilens kjøpspris. Sikkerhet er første prioritets salgspant i bilen. Maksimum låneperiode
er 60 måneder. Nordea Finans gir rask tilbakemelding på søknad!

Vi minner samtidig om våre forskjellige medlemstilbud som du
finner på www.odi.no eller på våre oppslagtavler.
Se vedlagte tilbud om hyggelig handel som firmakunde hos Sony.
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