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forsikringsavtaler

i samarbeid med

Taxiforsikring i samarbeid med IF og ODI/NTI
If og ODI/NTI har hatt et samarbeidet om forsikring i mange år.
Sammen har vi utviklet unike fordeler tilpasset din bransje. Sam
arbeidsavtalen sikrer deg som medlem en rekke fordeler, i tillegg til
gunstige priser på de forsikringene som er viktige for deg.
MEDLEMSFORDELER

• Halv egenandel ved kaskoskade – dersom bilen har 75 % bonus
• Taxidata/taxameter – fastmontert utstyr er inkludert med 100 000 kroner.
• Bedriftsansvar – drosjeforsikringen dekker rettslig erstatningsansvar dersom
bilen eller sjåføren forårsaker skade, som for eksempel dersom du som sjåfør er
uheldig og kommer i ansvar når du hjelper en pasient fra bilen og inn i bygning.
• Psykologisk førstehjelp – dekkes bistand fra krisepsykiater ved alvorlige uhell og
traumatiske hendelser.
• Ransforsikring – dekker inntil 10 000 kroner.
• Ingen egenandel ved bilinnbrudd dersom det er montert og benyttet digitalt
overvåkningskamera.

AKTIV SIKKERHET

Sammen med ODI/NTI har vi utviklet et kurs som gir opplæring i sikker kjøreatferd,
trafikkforståelse og aktiv holdning til skadeforebyggende arbeid. Kurset går
over fire kvelder á tre timer. Gjennomført kurs kvalifiserer til kursbevis og flere
medlemsfordeler. Send interessemelding til kontakt@odi.no

INNTIL 70 % STARTBONUS FOR NYE LØYVEHAVERE

Startbonus på 60% ved forsikring i IF. Dersom du i tillegg har gjennomført kurset
Aktiv Sikkerhet kan du få ytterligere 10% startbonus ved dokumentasjon på
gjennomført kurs.

Mulig å tegne kaskoforsikring uten redning og glass.
Avtalen gjør det også mulig å fjerne glass og redning fra forsikringsavtalen for de
som måtte ønske det.
If har etablert et eget taxiteam for deg som er medlem av ODI/NTI.
Ønsker du tilbud om forsikring, treffer du oss på telefon 21 49 22 22.
Du kan også sende en e-post til taxi@if.no.
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