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Personpakka

I samarbeid med

Personpakke for ODI/NTI medlemmer.

If har en egen personpakke tilpasset drosjeeiere. Den består
av yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon (OTP),
helseforsikring og sykeavbruddsforsikring. De to første forsikringene
er lovpålagt.
Helseforsikring:

Med helseforsikring i IF er dere sikret rask tilgang til spesialistbehandling i det private
helsevesenet. Dere slipper også å stå i kø og vente på behandling, noe som er en fordel
både for bedriften og den ansatte. Med rask behandling kommer man raskere tilbake i
arbeid. Selvstendig næringsdrivende er ofte dårlig dekket, og kan tape betydelige inntekter
ved sykdom.

Noen av fordelene til helseforsikringen:

• Legetime på video – I samarbeid med KRY kan du foreta en online legekonsultasjon
med mobiltelefonen og slippe å reise til fastlegen. Med Kry-appen kan du få enkel
konsultasjon direkte på mobilen, mens du sitter i bilen og venter på nytt oppdrag
• Medisinsk utredning – Konsultasjon hos legespesialist dersom man har fått henvisning
og dersom ventetiden hos det offentlige overstiger 10 dager
• Medisinsk behandling – Operasjon eller behandling på sykehus dersom ventetiden
overstiger 10 dager i det offentlige
• Fysikalsk behandling – Behandling hos fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller
osteopat etter legehenvisning. Ingen egenandel på fysikalsk behandling. Egenandel kan
velges dersom det er ønskelig

YRKESSKADEFORSIKRING

Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt for alle ansatte i en bedrift. Dette sikrer at
arbeidstakere får erstatning dersom en blir skadet på jobb. Forsikringen kan også
utvides til å dekke skader som skjer på fritiden. Eier og medeier har også rett til å delta i
forsikringsordningen om ønskelig.

OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Alle arbeidsgivere plikter å kjøpe tjenestepensjon for sine ansatte. Arbeidsgiver kan også
kjøpe pensjonsforsikring til seg selv. If har en pensjonsordning som gir god avkastning,
lave kostnader og som er enkel å opprette og administrere

SYKEAVBRUDDSFORSIKRING

Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe, selv om inntektene reduseres
grunnet sykdom. Er du selvstendig næringsdrivende kan forsikringen også dekke sykelønn.
Forsikringen passer godt til selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter
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.

w w w. O D I . n o
...det lønner seg

