
56
05

4

Kører du hele året, eller lader du din 
motorcykel stå om vinteren? Skal 
motorcyklen også være dækket, hvis den 
bliver stjålet, eller hvis du kører galt og 
skader den? 

Få den mc-forsikring du har brug for 
Tilpas mc-forsikringen til dit behov. Du har 
tre muligheder:

• Ansvarsforsikring.  
Dækker hele året, hvis du på din 
motorcykel kommer til at skade andre 
eller andres ting.

• Ansvars- og kaskoforsikring med 
vinterdækning.  
Ansvarsforsikringen dækker, hvis du på 
din motorcykel kommer til at skade andre 
eller andres ting. Kasko dækker tyveri, 
brand og skader på din motorcykel, hvis 
du kører galt. Forsikringen er også inkl. 
retshjælp.

• Ansvars- og kaskoforsikring uden 
vinterdækning.  
En billigere forsikring til dig, der kun 
kører på motorcyklen i sommerhalvåret. 
Fra 1. december til 29. februar er 
motorcyklen dækket imod tyveri, brand 
og hærværk, mens den står stille.

Kasko er inkl. retshjælp
Når du vælger kaskoforsikring er den inkl. 
retshjælp, så du kan få økonomisk hjælp 
ved visse private retstvister.

Tre kriterier skal være opfyldt
For at du kan få mc-forsikring med 
kaskodækning, så skal tre betingelser være 
opfyldt:

• Du skal være fyldt 30 år.
• Du skal samle alle dine forsikringer hos 

OK.
• Din motorcykels værdi må ikke overstige 

180.000 kr. 

Ikke fyldt 30 endnu?
Er du mellem 25 og 30 år, og ønsker du at 
tegne kaskoforsikring på din motorcykel, 
så kontakt OK, og hør om mulighederne.

Prisen ligger fast ved ”friskade”
Hvis du får en friskade, så bliver du 
stående på dit nuværende pristrin 
og bliver ikke straffet med en dyrere 
pris. Motorcykelforsikringen dækker 
nemlig ”friskader”. Typiske friskader er 
f.eks. skader i forbindelse med brand, 
eksplosion og lynnedslag. Eller tyveri af 
aflåst motorcykel, glasskader på lygter og 
sidespejle og skader efter seriehærværk 
og nedstyrtende genstande.  

Få fuld erstatning fra ulykkesforsikring 
Det sker desværre, at motorcyklister er 
involveret i ulykker og kommer til skade. 
Når du har både din motorcykelforsikring 
og din ulykkesforsikring hos OK, hvor du 
har tilvalgt MC-dækningen, får du fuld 

erstatning fra ulykkesforsikringen, hvis du 
kommer til skade.

OK Motorcykelforsikring

Vejhjælp uden for Danmark
Når du har kaskodækning, så 
følger der vejhjælp fra SOS 
International med. Det vil sige, 
at hvis du kører i stå eller bliver 
involveret i et trafikuheld uden 
for Danmark, så er hjælpen ikke 
længere væk end et opkald. 
SOS International sørger enten 
for reparation af  din motorcykel 
direkte på stedet, eller du får 
den bugseret til det nærmeste 
værksted.

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 Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV 

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

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


