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Dette produktark indeholder en oversigt over indholdet i OK’s Ulykkesforsikring. Du kan læse mere om forsikringen og finde de 
fuldstændige betingelser kan hentes på OK’s hjemmeside www.ok-forsikring.dk eller ved at kontakte OK Forsikring på tlf. 72 24 40 10 
eller på mail ok@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem 
os. Har du allerede en ulykkesforsikring hos OK Forsikring, så finder du dine betingelser på Min OK. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
 

Ulykkeforsikringen er en forsikring, der dækker dig økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke og får varige men eller har behov for 
genoptræning. Du vælger, hvor meget ulykkesforsikringen skal dække i form af forsikringssummen. Erstatningen beregnes på baggrund 
af hvor stort varigt men du får i procent, set i forhold til den forsikringssum du har valgt. Det skal vælge om du vil være forsikret hele 
tiden, eller kun i din fritid. 

 

 

Hvad dækker den? 
 

Her vises alle de dækninger, du kan vælge 
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din 
police, hvilke der indgår i din forsikring. 
 

Basis 
Din basisdækning indeholder en af følgende 
dækninger, du kan se hvilken på dit tilbud eller 
din police: 

 

✓ Varigt men 

• Tandskade 

• Behandlingsudgifter 
 

✓ +60 Dækning 

• Knoglebrud, amputationer og andre skader 
 

Tilvalg 

✓ Død 

✓ Begravelseshjælp 

✓ Dobbelterstatning 

✓ Strakserstatning 

✓ Udvidet strakserstatning 

✓ Tyggeskade 

✓ Fører af MC, scooter, knallert 30/45 og ATV 

✓ Forhøjet varigt men 

✓ Varigt men ved sygdom 

✓ Udvidet hjælp 

✓ Risikosport 

✓ Højrisikosport 

✓ Professionel sport 

✓ Børnesygdomsdækning 
 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Her vises nogle eksempler på forhold, der ikke 
er omfattet af din ulykkesforsikring. Listen er 
ikke udtømmende, så det fulde overblik over, 
hvilke ting der ikke er omfattet, finder du i 
forsikringsbetingelserne. 
 

 Hvis du udfører et mere risikobetonet job, end 
det job der står i din police, i mere end 10 timer 
om ugen 

 Ophold i udlandet, som varer mere end ét år, 
bortset fra hvis du rejser til Norge, Sverige, 
Finland, Island, Grønland og Færøerne, hvor du 
altid er dækket 

 Professionel sport, hvis du udøver sporten som 
din fuldtidsbeskæftigelse 

 Varige men under den procent, du har valgt 
forsikringen skal dække fra.  

     

 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 

Her vises nogle eksempler på ulykkestilfælde, som ikke er dækket på din ulykkesforsikring. Listen er ikke udtømmende, 
så det fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne. 

! Skader der sker under udøvelse af MMA (Mixed Martial Arts), Armored Combat eller Fridykning 

! Skader der sker som følge af nedslidning eller overbelastning 

! Skader der sker som følge af forgiftning 

! Skader der sker under påvirkning af alkohol, medicin, narkotika eller lignende  

 

  

 

Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Din ulykkesforsikring dækker dig i Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.  

✓ I resten af verden dækker din ulykkesforsikring dig under ophold eller rejser, der varer op til et år.  

 

http://www.ok-forsikring.dk/
mailto:ok@gfforsikring.dk


Der kan gælde særlige regler for de enkelte dækninger, som du finder i forsikringsbetingelserne 

  

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give de korrekte oplysninger når forsikringen oprettes. 

- Du skal betale den opkrævede præmien rettidigt. 

- Du skal straks anmelde en skade til GF Forsikring, også selvom skaden ikke virker særlig voldsom. 

- Give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til din police. 
 

  

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Du betaler for din forsikring månedligt via Betalingsservice. Betalingen for forsikringen opkræves i henhold til den 
betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.   
 

  

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for etårige perioder, medmindre andet fremgår af 
policen. Efter den etårige periode fornys policen for en ny etårig periode, medmindre policen er blevet opsagt inden da.  
 

  

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen kan opsiges skriftligt med mindst én måneds varsel til den første i en måned. Opsiges der til en anden 

dato end hovedforfaldsdatoen kan vi opkræve et gebyr for dette. 

Vælger du at opsige din police indenfor det første år, kan vi opkræve dig et yderligere gebyr. 

Gebyrerne kan du se på www.ok-forsikring.dk 

Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel indtil 14 dage efter 
erstatningens betaling eller afvisning af skaden. 
 

 
 
 
 
 

http://www.ok-forsikring.dk/

