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Handelsbetingelser for  
OK Benzinkortforsikring 

 

 

1. Parterne og anvendelsesområde 

Nærværende betingelser er gældende mellem OK 
a.m.b.a. og alle kunder der har en OK Benzinkort-
forsikring. 
 

2. Forholdet til andre betingelser og 
politikker 

Foruden nærværende betingelser gælder mellem 
parterne tillige:    
- OK Benzinkortbetingelser, der er at finde på 

www.ok.dk/betingelser samt  
- OK’s persondatapolitik, der er at finde på 

www.ok.dk/persondatapolitik.  
 

3. Produktspecifikke betingelser 

Læs de fulde betingelser for OK 
Benzinkortforsikring her: 
 
 Læs de fulde forsikringsbetingelser her (pdf) 
 
Forsikringen i hovedtræk 

Du har mulighed for at tegne en OK 
Benzinkortforsikring, hvis du kan opfylde følgende 
betingelser: 
1. Er kunde hos OK og har et OK Benzinkort og 
2. Er fyldt 18 år, men ikke 60 år og 
3. Er fastansat som lønmodtager i Danmark 

(ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for 
mindst 16 timer pr. uge, og ikke selvstændig, 
vikar, eller ansat i fleksjob og 

4. Ikke har, eller burde have, kendskab til 
kommende arbejdsløshed. 

 
Såfremt du tegner en OK Benzinkortforsikring, 
giver du ved bestilling af OK Benzinkort tilladelse 
til, at oplysninger afgivet under bestillingen må 
videregives og benyttes af OK a.m.b.a., 
forsikringssleskabet Maiden General Försäkrings 
AB, Maiden Life Försäkrings AB og vores 
forsikringsadministrator Marsh & McLennan 
Agency A/S. Oplysningerne bruges kun til 
kundeadministration og rådgivning om 

Benzinkortforsikringen, og vil selvfølgelig ikke 
blive videregivet. 
 
Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, betaler 
forsikringen en ydelse svarende til dit månedlige 
forbrug på dit OK Benzinkort. Første gang 
forsikringen betaler, er ved første fakturering, der 
sker efter du har været ufrivillig arbejdsløs i 30 
sammenhængende dage. Derefter betaler 
forsikringen en ny ydelse ved fakturering for hver 
ny periode af 30 sammenhængende dages 
ufrivillig arbejdsløshed. Udbetalingen kan tidligst 
ske når vi har godkendt din anmeldelse og vi har 
modtaget dokumentation for din ufrivillige 
arbejdsløshed i perioden. 
Dog kan du max. få 12 udbetalinger pr. 
arbejdsløshedsperiode. Ved flere 
arbejdsløshedsperioder kan du modtage op til 36 
udbetalinger i alt. Du kan højst få udbetalt en 
ydelse, der svarer til det månedlige 
gennemsnitsforbrug det seneste år inden 
arbejdsløshedens indtræden. 
 
Derudover indeholder forsikringen en gratis 
hospitalsdækning. 
Ved trafikuheld hvor du som forsikret er fører af 
køretøjet, dækker forsikringen dig og de personer 
der befinder sig i køretøjet på ulykkestidspunktet. 
Forsikringen udbetaler 1.500 kr. pr. døgn pr. 
person, som er fyldt 16 år.  
Der udbetales maksimalt for 30 døgn pr. person. 
 
Væsentlige undtagelser 

Der er ikke dækning hvis du ved forsikringens 
tegning har kendskab til kommende 
arbejdsløshed eller du bliver opsagt eller ufrivilligt 
arbejdsløs inden for de første 3 måneder efter 
forsikringens startdato. 
 
Du skal have været i arbejde i 12 hele måneder 
inden den første arbejdsløshedsperiode. 
 
Forsikringens løbetid 

Forsikringen løber lige så længe, som du er kunde 
i OK og har dit OK Benzinkort, medmindre 
forsikringen opsiges. Forsikringen udløber senest 
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ved udgangen af det år, hvori du fylder 65 år. 
 
Opsigelse og fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dag din 
forsikring har startdato. Herefter kan du når som 
helst opsige forsikringen med 30 dages varsel til 
udgangen af en måned. Fortrydelsen eller 
opsigelsen skal sendes skriftligt til OK. 
 
Forsikringsbetingelser 

Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen 
fremgår af forsikringsbetingelserne, som du vil få 
tilsendt kort tid efter forsikringens tegning. Du kan 
se de fulde forsikringsbetingelser her. 
 
Præmiens betaling 

Præmien opkræves månedligt af OK sammen 
med faktureringen på dit OK Benzinkort. I de 
perioder hvor der udbetales forsikringsydelser 
skal præmien ikke betales. 
 
Skat 

Du har ikke fradragsret for præmien på 
forsikringen. Omvendt bliver du heller ikke 
beskattet af udbetalingerne ved ufrivillig 
arbejdsløshed, da de anvendes direkte til 
betalingen af dit mellemværende med OK. 
 
Har du i forvejen tegnet en OK Lønforsikring eller 
en anden forsikring med dækning ved ufrivillig 
arbejdsløshed vil den ikke have indvirkning på 
udbetalingen fra OK Benzinkortforsikringen. 
 
Forsikringsgiver 

Forsikringsgiver på forsikringen er Maiden 
General Försäkrings AB, organisationsnummer 
516406-1003, samt Maiden Life Försäkrings AB, 
organisationsnummer 516406-0468, Box 70396, 
Klarabergsviadukten 70, 10 724 Stockholm, 
Sverige. 
 
Administrator 

Har du spørgsmål til forsikringen kan du kontakte 
OK eller forsikringsgiverens administrator: Marsh 
& McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 
Virum, tlf. 45 95 95 97, e-mail: 
ok.forsikring@marsh.com. 
 
Anmeldelse af skade/arbejdsløshed 

Hvis du anmelder en skade under forsikringen 
skal du udfylde en anmeldelse og sende den til: 
Marsh A/S, Affinity, Teknikerbyen 1, 2830 Virum. 

Du kan få anmeldelsen ved at kontakte enten OK 
eller Marsh. 
 
Forsikringsformidler 

Det er OK, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J, der  
formidler forsikringen fra Maiden Life & General 
AB til dig. Du kan på Finanstilsynets hjemmeside 
www.finanstilsynet.dk se, hvordan OK er 
registreret. 
 
Lovvalg og sprog 

For denne forsikring gælder dansk lov, og al 
kommunikation vil foregå på dansk. 
 
Garantifond 

Forsikringsselskabet Maiden General Försäkrings 
AB er medlem af Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber 
 
Klage over forsikringsafgørelse 

I første omgang vil vi bede dig henvende dig til 
vores forsikringsadministrator MMA A/S, med 
anmodning om at revurdere afgørelsen.  
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet efter 
henvendelsen kan du klage til Ankenævnet for 
Forsikring  
Du kan klage online på www.ankeforsikring.dk 
Der skal betales et gebyr, som er fastsat af 
Ankenævnet.  
 
Hvordan klager jeg over Marsh & McLennan 
Agency A/S?  
Enhver klage over forsikringsdækningen eller en 
skade, kan anmeldes til den klageansvarlige hos 
Marsh & McLennan Agency A/S, som er 
forsikringsselskabet klagerepræsentant i 
Danmark.  
Klagen kan fremsendes til:  
Den klageansvarlige 
Marsh & McLennan Agency A/S 
Teknikerbyen 1, 2830 Virum 
E-mail: compliance.denmark.com  
 

4. Behandling af personoplysninger 

OK indsamler personoplysninger om dig i 
forbindelse med bestillingen af en OK 
Benzinkortforsikring. Du kan til enhver tid 
orientere dig herom i OK´s persondatapolitik på 
www.ok.dk/persondatapolitik.  
 
Ved overgivelse af skyldige beløb til inkasso 
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videregives oplysninger om navn, adresse, 
fødselsdato og beløb til Kreditoplysningsbureauer 
efter lovgivning herom. 
 

5. Sikkerhed, når du handler med OK 
a.m.b.a. på nettet  

Adgangskoden til ”Min OK” er personlig og må 
ikke videregives til andre. Hvis du får mistanke 
om, at andre har fået kendskab til din 
adgangskode, kan du ændre den online. 
 

6. Andre oplysninger 

Aftalen omkring OK Benzinkortforsikring indgås 
med OK a.m.b.a., CVR-nr. 39170418, Åhave 
Parkvej 11, 8260 Viby. Henvendelse kan ske på 
e-mail til ok@ok.dk. 
 
Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og påser, at 
OK a.m.b.a. overholder Lov om Betalingstjenester 
og de regler, der er udstedt i medfør af loven. 
 
Klager 

Hvis du måtte ønske at indgive en klage, kan 
dette ske til OK’s Kundeservice:  
OK a.m.b.a.  
Åhave Parkvej 11  
8260 Viby J  
Telefon: 70 10 20 33  
E-mail: ok@ok.dk 
 
OK a.m.b.a. vil da behandle din henvendelse 
hurtigst muligt og vende tilbage med en afgørelse.  
 
Hvis du ikke er tilfreds med OK’s afgørelse, kan 
du som forbruger klage til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl 
Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til 
Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 
Center for Klageløsning behandler dog alene 
klager, der har en beløbsmæssig værdi på kr. 
1.000,00 eller derover, medmindre der er tale om 
en klage af principiel karakter. 
 
I det tilfælde at du har købt en vare eller 
tjenesteydelse online på www.ok.dk, kan EU-
Kommissionens onlineklageportal også anvendes 
ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, 
hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-
land. Klager indgives her: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Ved anvendelse af denne klageportal skal du 
angive OK’s e-mailadresse ok@ok.dk. 
 
Viby J, november 2020  
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