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NORSKE TAXIEIERES INNKJØPSLAG

Norske Taxieieres Innkjøpslag er innkjøpsorganisasjonen
for taxieiere over hele landet.
Gjennom samarbeid med den enkelte taxisentral
og den enkelte taxieier vil interessene til taxieierne
blir ivaretatt på en best mulig måte.
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Våre mål
Overordnet strategi for NTI bygger på våre vedtekter som sier at vi skal drive
innkjøp og salg av varer og tjenester som benyttes av medlemmene.
Ved å samkjøre forskjellige innkjøpsfunksjoner er det mulig å oppnå
stordriftsfordeler som igjen vil være med på å bedre inntjeningen til den
enkelte taxieier som er medlem og benytter seg av tilbudene.
Vi har etablert samarbeid med flere taxisentraler og dette mener vi skal være
med på å utvikle innkjøpsorganisasjonen. Dersom det foreløpig ikke er noe
samarbeid med din taxisentral, ta kontakt og vi setter opp en
samarbeidsavtale.
Det er ved flere anledninger forsøkt å få til et forpliktende samarbeid med
Norges Taxiforbund, men dessverre har vi ikke lykkes med dette.
Det er nå ca. 4.800,- taxieiere over hele landet som benytter en eller flere av
våre medlemsfordeler. Dersom du har en kollega som enda ikke er medlem så
fortell at det fortsatt er mulighet til å bli med.
Formålet er å bedre andelshavernes økonomi.

Utbetaling drivstoffbonus
Tiden for utbetaling av opptjent drivstoffrabatt skjer etter 20. juni. Alle som
har oppgitt bankkonto for utbetaling av bonusen automatisk inn på sin konto.
Medlemmer som har registrert returpost, får ikke bonus overført når ny
adresse oppgis.
Hvis du skulle ha glemt å oppgi bankkonto for overføring ringer du oss på
22 38 94 45 og pengene blir overført.
Det er i år ca. 3.000 utbetalinger, og dette forteller hvor mange som benytter
seg av vår drivstoffavtale med Statoil. Største utbetalte bonus er på ca kr
200.000,-. Oppsamling av drivstoffrabatt er en fin måte å samle opp
feriepenger på!
Husk at den rabatten du får gjelder på pumpepris, uansett om det er priskrig
eller ikke. Enkelte andre oljeselskaper tilbyr ordninger som gir rabatt på
listepris. Listeprisen er alltid høyere enn pumpepris, og du mister derfor lett
kontrollen over hva drivstoffet virkelig koster pr. liter.
Husk å få med deg de andre medlemsfordeler som Statoil gir i rabatt på
bilvask, rekvisita, smøreoljer og mange andre gode tilbud.

Bilansvarsforsikring
Vår forsikringsavtale med If er under stadig utvikling. Avtalen er bygget opp
med tanke på å gi mest mulig riktig pris i forhold til den risiko medlemmene
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representerer. Med bakgrunn i de erfaringstall vi har opparbeidet siden avtalen
ble etablert i 1999 har dette gitt medlemmene en gunstig utvikling av
forsikringspremien. De som er flinkest i klassen får selvfølgelig litt bedre tilbud
enn de andre, men alle har mulighet til å opparbeide seg fordeler ved å kjøre
skadefritt.
Vår avtale med If er bygget opp for å ivareta at den enkelte taxieier har en
forsikringsløsning som gir trygghet for at de er riktig dekket og til en
fordelaktig pris. Avtalen inneholder også dekninger for produktfordeler som
automatisk gjelder for medlemmer som knytter seg til avtalen. Dette omfatter
bl. a. bedrifts- og fraktefører ansvar, ikke tap av egenandel ved innbrudd
dersom det er montert videokamera i bilen, begrenset identifikasjon og
psykologisk førstehjelp. Nærmere spesifikasjon se medlemsfordeler.
Premieprofil for våre fire risikogrupper er sammenlignet med If sin vanlige
drosjetariff.
Vanlig
If drosjetariff

NTI
medlem

1. Eier kjører selv.
75 %
Dersom gjennomført kurs i aktiv sikkerhet gis 5 % ekstra

67,5%
64,1 %

2. Eier med maksimum 2 biler/2 hovedløyver. En eller
begge biler kjøres av eier og maks 2. faste sjåfører
Ved gjennomført kurs i Aktiv Sikkerhet gis 5 % ekstra

100 %

75 %
71,2 %

100%

98 %

3. Sjåførkjørte biler, tre eller flere biler benytter sjåfører
som ikke har Aktiv Sikkerhet

4. Sjåførkjørte biler. Eier og alle sjåfører har gjennomført
kurs i Aktiv Sikkerhet
100 %

80 %

Ta kontakt med din forsikringsagent for å undersøke når og hvor nærmeste
kurs i Aktiv Sikkerhet gjennomføres.
5. Ekstra startbonus nye eiere
Nye løyvehavere som kan dokumentere skadefri kjøring hos et NTI-medlem vil
kunne få 10 % bonus for hvert skadefrie år, maksimum 3 år. Utover generell
bonus på 20 %, kan opparbeidet bonus bli inntil 50 % bonus. Dersom ny
løyvehaver har tatt kurs i Aktiv Sikkerhet gir dette 20 % ekstra bonus som til
sammen gir totalt 40 % startbonus, deretter oppnås som vanlig 10 % for hvert
skadefrie år, resultatet kan bli maksimum 70 % startbonus.
6. Eiere med 75 % bonus
Eiere med 75 % bonus har nå fatt en yppelig sjanse til å ytterligere redusere
sin forsikringspremie ved å velge en høy egenandel. Dersom forsikringen må
benyttes beregnes imidlertid bare halv egenandel ved kaskoskade.
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Eksempel, MB E 220 cdi, 2005 modell kjørelengde 80.000 km, 75 % bonus.
Premie

Rabatt %
NTI medlem
(ingen sjåfør)

Premie egenandel kr 5.000

kr 16.606,-

0%

Premie egenandel kr 10.000

kr 14.956,-

9,9 %

Premie egenandel kr 15.000

kr 14.024

15,5 %

Premie egenandel kr 20.000

kr 13.030

21,5 %

Tilbud på kortinnløsning av Mastercard og Visa
Medlemmer av NTI kan gjennom sin sentral få en avtale som sikrer følgende
betingelser på innløsning av MasterCard og Visa transaksjoner.
Betingelser: MasterCard og Visa transaksjoner 1.60 % av salgsbeløp.
Oppgjørstid: Daglig oppgjør med 5 dagers forsinkelse.
Brutto oppgjør: Det tilbys oppgjør i brutto beløp for å forenkle avstemming
av regnskapene. Serviceavgiften belastes etterskuddsvis den 10. påfølgende
måned.
Rapporteringer: Papirløsning eller elektronisk format.
Dersom din sentral er interessert i et slikt samarbeid. ta kontakt med NTI.
Aktuelle nyheter og medlemstilbud finnes du på våre hjemmesider
www.odi.no.
Det vedlegges en ny Medlemsfordeler, legg den i bilen slik at den alltid er lett
tilgjengelig.

Alle medlemmer med familie ønskes en god sommer!
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