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BETINGELSER FOR OK TRUCK DIESEL-KORT SAMT OK DKV-KORT 
 

1. PARTERNE & ANVENDELSESOMRÅDE 

1.1 Nærværende betingelser er gældende mellem OK a.m.b.a. og alle kunder med et OK 
Truck Diesel-kort eller et OK DKV-kort.  

 

2. FORHOLDET TIL AFTALER OG ANDRE BETINGELSER 

2.1 Nærværende betingelser er gældende som supplement til eventuelle skriftlige aftaler 
mellem parterne. Såfremt aftalen mellem parterne ikke regulerer et eller flere forhold, 
gælder bestemmelserne herom i nærværende betingelser.  

 
2.2 Foruden nærværende betingelser gælder mellem parterne tillige OK’s generelle sam-

handelsbetingelser for erhvervskunder, der er at finde på www.ok.dk/betingelser. 
 
2.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem en mellem parterne indgået skriftlig aftale, 

OK’s generelle samhandelsbetingelser for erhvervskunder og nærværende betingelser, 
gælder følgende rangorden: 
 

2.3.1 Parternes skriftlige aftale. 
 

2.3.2 Nærværende betingelser. 
 

2.3.3 OK’s generelle samhandelsbetingelser for erhvervskunder. 
 

3. ÆNDRINGER 

3.1 Nærværende betingelser opdateres løbende. Du kan altid finde den seneste version på 
www.ok.dk.  

 
3.2 Ændringer sker altid med 14 dages varsel på ovennævnte hjemmeside.  
 
3.3 Der gives alene direkte meddelelse om ændringer til kunden, såfremt ændringerne er af 

væsentlig betydning for aftalen mellem kunden og OK. 
 

4. KREDITVURDERING 

4.1 OK er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af kunden, og er tillige 
berettiget til på baggrund af denne kreditvurdering at indføre skærpede betalingsbetin-
gelser og/eller ophøre med at levere produkter til kunden, ligesom OK er berettiget til på 
baggrund af kreditvurderingen at nægte at indgå en aftale med kunden. 
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AFSNIT 1 – VEDRØRENDE OK TRUCK DIESEL-KORT 
 

5. OK TRUCK DIESEL-KORTETS ANVENDELSESMULIGHEDER 

5.1 OK Truck Diesel-kortet kan benyttes på alle danske OK Truck Diesel-stationer og OK 
Truck Biogas-stationer 24 timer i døgnet. 

 
5.2 Du kan også benytte kortet til betaling af broafgift på Storebæltsbroen og Øresunds-

bron® samt tankning hos Preem i Sverige. 
 

5.3 OK Truck Diesel kortet kan tillige anvendes i OK Truck Vask i Odense. 
 
5.4 Ønsker du et yderligere ekstrakort, kan et sådant udstedes med særskilt kortnummer. 
 
5.5 Når du skal tanke/vaske, skal du indlæse OK Truck Diesel-kortet i standeren, indtaste 

pinkoden og starte tankning. Du kan også se fremgangsmåden i displayet på standeren. 
 

6. VILKÅR FOR OPBEVARING OG ANVENDELSE AF OK TRUCK DIESEL-KORTET 

6.1 Den pinkode, der hører til Truck Diesel-kortet, skal hemmeligholdes og må ikke opbeva-
res sammen med OK Truck Diesel-kortet. OK Truck Diesel-kort er sikret mod misbrug, 
fordi det kun kan anvendes sammen med den personlige pinkode. OK a.m.b.a. kender 
ikke pinkoden. Kun kortindehaver/bruger kender denne. 

 
6.2 Navne- og adresseændringer skal skriftligt meddeles OK a.m.b.a. 
 
6.3 OK a.m.b.a. har ret til at udstede nyt OK Truck Diesel-kort og eventuel ny pinkode til den 

registrerede kortindehaver, såfremt udstedelse af et nyt OK Truck Diesel-kort eller pin-
kode er nødvendig af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager. 

 
6.4 Vedr. Misbrug af OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet: 

6.4.1 Du skal løbende kontrollere, om OK Truck Diesel-kort/OK DKV-kort og pinkode er i din 
besiddelse og forsvarligt opbevaret. 

6.4.2 Bortkommer OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet eller pinkoden, skal dette omgående 
meddeles OK a.m.b.a. på tlf. 89 32 25 40 samt pr. mail til omt@ok.dk. Nyt Truck Diesel-
kort/OK DKV-kort vil herefter blive sendt til dig. 

6.4.3 Du er som kunde ansvarlig for at rette henvendelse til OK straks du bliver bekendt 
med/burde være blevet bekendt med, at OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet bliver 
misbrugt, er tabt eller er blevet stjålet. Meddelelsen herom til OK skal ske pr. telefon på 
tlf. nr. 89 32 25 40 og pr. e-mail til omt@ok.dk. Du skal som kunde give OK alle relevante 
oplysninger omkring omstændighederne ved misbruget/bortkomsten, og du skal træffe 
alle rimelige foranstaltninger med henblik på at alle tab minimeres i videst muligt omfang. 

6.4.4 Hvis du har/burde have mistanke om at OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet bliver 
misbrugt til at foretage uautoriserede betalinger, skal du ligeledes anmelde forholdet til 
politiet. Referencenummeret fra anmeldelsen skal oplyses til OK.  

6.4.5 Når OK bliver bekendt med at OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet er tabt, stjålet eller 
bliver misbrugt, sørger OK for at spærre det/de kort, det drejer sig om.  
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6.4.6 Såfremt du herefter finder det/de spærrede kort, skal disse klippes over og sendes til 
OK. 

6.4.7 Betalingstjenesteloven/Betalingsloven er i relation til hæftelsen for uautoriserede trans-
aktioner fraveget, således at følgende i stedet er gældende mellem parterne.  

6.4.8 Du hæfter som kunde for alle transaktioner foretaget med OK Truck Diesel-kortet/OK 
DKV-kortet - herunder for uautoriserede transaktioner/misbrug af kortet. OK hæfter dog 
for alle transaktioner foretaget med OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet efter, at OK 
er blevet bekendt med, at kortet skal spærres.  

6.4.9 Du hæfter dog som kunde også for transaktioner foretaget efter at OK er blevet bekendt 
med, at kortet skal spærres, såfremt OK Truck Diesel-kortet/OK DKV-kortet benyttes 
med PIN-kode eller anden autorisationskode, og såfremt dette skyldes at du ikke har 
holdt koden tilstrækkelig hemmelig, eller såfremt du på nogen måde er indblandet i 
den/de uautoriserede betalinger. 

7. OMKOSTNINGER, GEBYRER, RENTER M.V. 

7.1 Kontoen er rentefri ved rettidig betaling. Ved for sen betaling beregnes renter, p.t. 1,5 % 
pr. måned, indtil der er betalt, ligesom der pålægges et kompensationsgebyr på 310 kr. 
Ved for sen betaling sender vi et rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100 kr. 
for hver rykker. Ved overgivelse til inkasso beregnes endvidere et inkassogebyr på p.t. 
100 kr. Tilskrevne renter indberettes til SKAT. 

 

8. BETALING 

8.1 Betaling kan ske ved LeverandørService via NETS. Tilmelding foretages gennem kort-
indehaverens bank. OK’s LS-nr. er 11045. 

 
8.2 Betalingsfristen er løbende måned + 15 dage, og der faktureres én gang månedligt. Sal-

doen skal udlignes ved forfald med betaling til OK a.m.b.a. Har kortindehaver flere OK 
Truck Diesel-kort, udstedes en samlet faktura med specifikation for hvert kort. Moms og 
afgift vil være specificeret. Hvis du har spørgsmål til din faktura, så kontakt OK a.m.b.a. 
på tlf. 89 32 25 40. 

 
Du kan til enhver tid opsige kontoforholdet ved at returnere OK Truck Diesel-kortet til OK 
a.m.b.a. Inden du sender kortet, skal det klippes over. 

 

9. BRUG, OPBEVARING OG VIDEREGIVELSE AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 

9.1 De oplysninger, du har oplyst, opbevares af OK a.m.b.a., så længe du har et OK Truck 
Diesel-kort. Ved brug af kortet registreres kortets kortnummer, købsbeløb, indkøbssted 
samt dato og tidspunkt. Disse oplysninger er til brug for fakturering og bogføring. Såfremt 
skyldige beløb må inddrives ved retslig bistand, videregives oplysninger til kreditoplys-
ningsselskaber, fx RKI. 
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10. SPÆRRING AF OK TRUCK DIESEL-KORT 

10.1 Spærring af OK Truck Diesel-kort finder sted, når kortet meldes tabt eller stjålet jf. pkt. 
6, og når kontoforholdet er ophørt. Spærring af OK Truck Diesel-kort sker også, når be-
talingsbetingelserne ikke overholdes på trods af påkrav. Hvis betalingen ikke sker til ti-
den, forbeholder OK a.m.b.a. sig ret til at spærre for benyttelse af kort, indtil betalingen 
er modtaget. 

 
10.2 OK er berettiget til straks at spærre udstedte OK Truck Diesel-kort, hvis der er foretaget 

køb ved anvendelse af OK Truck Diesel-kort ud over det fastsatte kreditmaksimum, med 
beløb der væsentligt overstiger det tidligere forbrugsmønster, eller hvis mønstret i de 
foretagne køb giver mistanke om misbrug af udstedte OK Truck Diesel-kort. 

 
10.3 OK er endvidere berettiget til – til enhver tid - at spærre udstedte OK Truck Diesel-kort, 

hvis kreditvurderingen ændres. 
 
10.4 OK er endvidere berettiget til at spærre OK Truck Diesel-kort der ikke er brugt de sene-

ste 12 mdr. 
 

10.5 Kunden kan i øvrigt selv spærre OK Truck Diesel kort og OK DKV-kort på selvbetje-
ningsløsningen Min OK. 

 
 
AFSNIT 2 – SÆRLIGT VEDRØRENDE OK DKV-KORT 
 

11. OK DKV-KORT 

11.1 Medmindre andet fremgår af det følgende, gælder de ovenfor anførte vilkår for OK Truck 
Diesel-kort ligeledes for OK DKV-kort.  

 

12. OK DKV-KORTETS ANVENDELSESMULIGHEDER 

12.1 OK DKV-kortet kan benyttes på alle danske OK Truck Diesel-stationer og OK Truck Bio-
gas-stationer 24 timer i døgnet. Du kan også benytte kortet til betaling af broafgift på 
Storebæltsbroen og Øresundsbron® samt tankning hos stationer der accepterer OK 
DKV-kortet i Europa, og i øvrigt til vask på OK Truck Vask stationen i Odense. Når du 
skal tanke, skal du indlæse OK DKV-kortet i standeren, indtaste pinkoden og tanke. Du 
kan også se fremgangsmåden i displayet på standeren. 

 

13. SPÆRRING AF OK DKV-KORT 

13.1 Spærring af OK DKV-kort finder sted, når kortet meldes tabt eller stjålet, og når konto-
forholdet er ophørt. Spærring af OK DKV-kort sker også, når betalingsbetingelserne ikke 
overholdes på trods af påkrav. Hvis betalingen ikke sker til tiden, forbeholder OK a.m.b.a. 
sig ret til at spærre for benyttelse af kort, indtil betalingen er modtaget. 

 
13.2 OK er berettiget til straks at spærre udstedte OK DKV-kort, hvis der er foretaget køb ved 

anvendelse af OK DKV-kort ud over det fastsatte kreditmaksimum, med beløb der væ-
sentligt overstiger det tidligere forbrugsmønster, eller hvis mønstret i de foretagne køb 
giver mistanke om misbrug af udstedte OK DKV-kort. 
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13.3 OK er endvidere berettiget til – til enhver tid - at spærre udstedte OK DKV-kort, hvis 
kreditvurderingen ændres. 

 
13.4 OK DKV-kort der bliver spærret kan ikke åbnes igen, nyt OK DKV-kort vil i stedet blive 

fremsendt. 
 
 
Viby J, maj 2021 
 

 


