Få den knallertforsikring du har brug
for
• Lovpligtig ansvarsforsikring til lille
knallert (30)
• Lovpligtig ansvarsforsikring til stor
knallert (45)
• Kaskoforsikring i kombination med
ansvarsforsikring til stor knallert (45).
Sådan defineres stor og lille knallert:
• Lille knallert kan køre maks. 30 km/timen
og er forsynet med en gul nummerplade
med sort kant, hvis den er solgt som
fabriksny efter 1. juli 2006. Hvis den
er solgt før 1. juli 2006, er den uden
nummerplade. Lille knallert kræver
knallertkørekort.
• Stor knallert kan køre maks. 45 km/
timen og er forsynet med en hvid
nummerplade.
Stor knallert kræver kørekort til bil eller
motorcykel.

Kaskoforsikringen er inklusive
retshjælp
Kaskoforsikringen dækker tyveri. Og
hvis du får skader på knallerten, f.eks.
brandskader og parkeringsskader, eller
hvis du kører galt, så dækker den også det.
OK Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV

Tlf.: + 45 72 24 40 10
Mail: ok@gfforsikring.dk
www.ok.dk

Kaskoforsikringen er inkl. retshjælp, så du
kan få økonomisk hjælp ved visse typer af
private retstvister.

Husk ulykkesforsikring
Du er udsat i trafikken, når du kører
knallert, fordi bilisterne nemt overser dig.
Derfor er det vigtigt, at du har en ulykkesforsikring, så du kan få hjælp, hvis du
kører galt. Det koster ikke ekstra at være
ulykkesforsikret som knallertkører hos OK,
og du får fuld erstatning, hvis du kommer
til skade.

Ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen
Den lovpligtige ansvarsforsikring
hjælper dig, hvis du kommer til
at skade andre eller andres ting,
og du bliver stillet over for et
erstatningskrav. F.eks. hvis du
kører en person ned eller laver en
bule i en andens bil.
Hos OK skal du ikke skal betale
selvrisiko, hvis du pludselig står i
en situation, hvor du har brug for
din ansvarsforsikring.

OK er et 100 % danskejet
energiselskab og Danmarks mest
solgte benzinmærke. I samarbejde
med GF Forsikring tilbyder vi
også forsikringer til dig med et
OK Benzinkort. Vi kalder det OK
Forsikring. OK Forsikring tilbyder
dig forsikringer til en god pris, hvor
der ikke er gået på kompromis med
hverken dækning, service eller
rådgivning. Og så er vi til at tale med.
Vi er nemlig ejet af vores kunder – og
det forpligter – til at være der, hvor du
er, når du har brug for os.

OK tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring A/S,
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber.
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