
Få betalt dit brændstof, 
hvis du bliver arbejdsløs

OK Kortforsikring



Arbejdsløshed  
kan ramme os alle
- også dig
Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver 
ledig og i en periode skal klare dig for dagpenge?  
Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter 
der stadig. Det kan derfor være et fornuftigt valg at 
tegne en OK Kortforsikring. 

Hvad gør OK Kortforsikring?
OK Kortforsikring sørger for, at dit månedlige forbrug 
på OK-kortet bliver betalt, selvom du skulle gå ned i 
indtægt i en periode på grund af ufrivillig arbejdsløshed. 

Sådan fungerer OK Kortforsikring
Forsikringen betaler din faktura, når du har været 
arbejdsløs i 30 sammenhængende dage. Fremover 
betaler forsikringen din faktura for hver yderligere  
30 sammenhængende dages ufrivillig arbejdsløshed 
i op til 12 måneder. Ved flere arbejdsløshedsperioder 
kan du få op til i alt 36 udbetalinger.

Du kan få betalt et forbrug på op til 5.000 kr. om 
måneden, dog højst gennemsnittet af dit forbrug det 
seneste år inden arbejdsløshedens start.
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Hospitalsdækning uden ekstra omkostninger.
Sammen med din OK Kortforsikring medfølger 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 ulykkes-
tidspunktet. Forsikringen udbetaler 1.500 kr. pr. døgn 
pr. person, som er fyldt 16 år. Der udbetales maksimalt 
for 30 døgn pr. person.

Hvad koster OK Kortforsikring?
Præmien er på 3,5 % af dit månedlige forbrug i den 
enkelte måned, og svinger således med dit aktuelle 
forbrug. Hvis dit forbrug f.eks. er 1.000 kr., betaler du 
kun 35 kr. og dertil kommer skadeforsikringsafgiften 
på 1,1 % af præmien, i dette tilfælde 39 øre. OK op-
kræver præmien sammen med dit månedlige forbrug. 
Du betaler dog ikke præmie i de perioder, hvor der 
udbetales forsikringsydelse. 

Hvis I er to personer i husstanden, kan I begge tegne  
en OK Kortforsikring, også selvom i kun har ét OK Kort.

Du kan tegne en OK Kortforsikring, hvis du: 

Er fyldt 18 år, men ikke 63 år og har et OK Kort.

Er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl.  
Grønland og Færøerne) for min. 16 timer pr. uge, og 
ikke er selvstændig, vikar eller ansat i fleksjob.

Ikke har eller burde have kendskab til forestående 
arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom.



Forsikringen betaler en ydelse svarende til din måned-
lige fakturering på dit OK Kort, hvis du bliver ufrivilligt 
arbejdsløs, første gang ved faktureringen der sker efter 
du har været ufrivilligt arbejdsløs i 30 dage. Derefter 
betaler forsikringen en ny ydelse ved faktureringen for 
hver ny periode af 30 dages ufrivillig arbejdsløshed, 
dog maks. 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 gennemsnit det 
seneste år inden arbejdsløshedens indtræden.

Forsikringen i 
hovedtræk
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Derudover indeholder forsikringen en hospitalsdæk-
ning der udbetaler 1.500 kr. pr. døgn du eller dine 
passagerer er indlagt på hospitalet, som følge af en 
trafikulykke.

Væsentlige undtagelser
Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder inden for de 
første 90 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, 
er ikke omfattet af forsikringen. Desuden er ufrivillig 
arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, 
samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel 
herom, som indtræder eller afgives, inden for de 
første 90 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, ikke 
omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre 
ret til udbetaling af forsikringsydelser. 

Dette er også gældende selvom ethvert varsel, eller 
enhver meddelelse, om senere opsigelse først ef-
fektueres på et senere tidspunkt. Du skal have været 
i arbejde i 12 sammenhængende hele måneder inden 
første arbejdsløshedsperiode.

Forsikringens løbetid
Forsikringen løber ligeså længe som du er kunde i  
OK og har dit OK Kort, medmindre forsikringen op-
siges. Forsikringen udløber senest ved udgangen af 
den måned, hvori du fylder 67 år.

Opsigelse og fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret efter du har tegnet 
forsikringen. 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.



Præmiens betaling
Præmien opkræves månedligt af OK sammen med fak-
tureringen på dit OK Kort. I de perioder hvor der udbe-
tales forsikringsydelser skal præmien ikke betales.

Skat
Du har ikke fradragsret for præmien på forsikringen. 
Omvendt bliver du heller ikke beskattet af udbeta-
lingerne ved ufrivillig arbejdsløshed, da de anvendes 
direkte til betalingen af dit mellemværende med OK.

Andre forsikringsdækninger
Har du andre forsikringer som evt. dækker ved arbejds-
løshed, vil de ikke have indvirkning på udbetalingen fra 
OK Kortforsikringen.

Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Maiden General Försäkrings AB, 
organisationsnummer 516406-1003, Box 70396, 
Klarabergsviadukten 70, 10 724 Stockholm, Sverige. 
(Herefter benævnt: Maiden General)

Administrator
Har du spørgsmål til forsikringen kan du kontakte 
OK eller forsikringsgiverens administrator: Marsh 
& McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 
Virum, CVR-nr. 34488797, tlf. 45 95 95 97, e-mail: 
ok.forsikring@mmc.com

Anmeldelse af skade
Hvis du vil anmelde en skade skal du udfylde en an-
meldelse. Anmeldelsen skal udfyldes på vores forsik-
ringsportal: okforsikring.marshagency.dk eller du kan 
rekvirere en anmeldelsesblanket ved at kontakte OK.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen kan du klage 
til forsikringsgiverens klagerepræsentant i Danmark 
som er Marsh & McLennan Agency A/S, Att.:  
Den klageansvarlige, Teknikerbyen 1, 2830 Virum,  



tlf. 45 95 95 97, e-mail: ok.forsikring@mmc.com, eller 
Ankenævnet for Forsikring. Du kan finde flere oplys-
ninger herom i forsikringsbetingelserne, som du får 
sammen med forsikringspolicen.

Forsikringsformidler
Det er OK, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J, der som 
forsikringsformidler formidler forsikringen fra  
Maiden General. Du kan på Finanstilsynets hjemme-
side finanstilsynet.dk se hvordan OK er registreret.

Samarbejde
Forsikringsgiveren betaler OK for udgifterne til at 
formidle forsikringen, endvidere modtager OK en 
del af et eventuelt overskud i forsikringsordningen. 
Forsikringsgiveren betaler en provision til Marsh & 
McLennan Agency A/S for forsikringsformidlingen, 
og som en del af dette håndteres krav som stilles 
mod forsikringsgiveren.

Lovgivning og sprog
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og even-
tuelle tvister, der indbringes for en retslig instans 
vedrørende den indgåede forsikringsaftale, afgøres 
efter dansk ret, ved danske domstole og efter rets-
plejelovens regler om værneting. 
Al kommunikation foregår på dansk.

Garantifond
Forsikringsselskabet Maiden General Försäkrings AB 
er medlem af Garantifonden for skadesforsikrings-
selskaber. Hvis Maiden General Försäkrings AB går 
konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.
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Med et OK Kort kan du:

Tanke uden kontanter – landet over, døgnet rundt

Betale samlet én gang om måneden

Støtte din lokale klub eller forening, hver gang du 
tanker

Betale bro- og færgebilletten samt udvalgt parkering

Ring og hør nærmere på 70 10 20 33  
eller læs mere på ok.dk


