
56
05

4

En ulykkesforsikring hjælper dig med 
økonomisk erstatning, hvis du kommer til 
skade i en ulykke og får varige men eller 
dør. Vores ulykkesforsikring dækker dig 
allerede, hvis du får en mengrad på 5 %. 
Og ved knæskader kan du også vælge 
erstatning allerede fra en mengrad på 5 %.

Uanset om du er ung, voksen eller senior, 
så har vi den rigtige ulykkesforsikring til 
dig. Vi reducerer ikke erstatningen pga. 
din alder, og vores ulykkesforsikring hører 
ikke op, fordi du bliver ældre (bortset fra 
enkelte tilvalgsdækninger der ophører ved 
70 år).

Du får dækket udgifter til behandling
En ulykkesforsikring er mere end en 
erstatning hvis du får varige men eller 
dør. Du får også hjælp, hvis du efter en 
ulykke har brug for genoptræning hos 
fysioterapeut, kiropraktor eller ved en 
registreret alternativ behandler, f.eks. 
zoneterapeut. Du får også dækket op til 
12 samtaler hos psykolog, blot du har en 
henvisning.  

Vælg mere til efter dit behov 
Vores ulykkesforsikring dækker dit basale 
behov. Dvs. at du er godt sikret – også 
uden ekstra tilvalgsdækninger. Men vil du 
sikre dig endnu bedre, kan du vælge mere 
til.

Stort udvalg af tilvalgsdækninger 
Strakserstatning: Du kan supplere 
din ulykkesforsikring med tilvalget 
Strakserstatning, som sikrer dig 
udbetaling, så snart du har fået 
dokumenteret et eller flere knoglebrug og 
overrivningsskader. 
Udvidet hjælp: Bekymrer du dig om, 
hvordan hverdagen skal fungere, hvis du 
bliver indlagt pga. en ulykke? Tilvalget 
Udvidet hjælp giver dig mulighed for at 
bestille f.eks. rengøringshjælp. 
Farlig sport: Dyrker du f.eks. skiløb, 
kampsport eller måske kitesurfing, 
så anbefaler vi dig at udvide 
ulykkesforsikringen, så du er dækket i 
forbindelse med din sport. Vælg mellem 
risikosport og højrisikosport. 
Tyggeskade: Med tilvalgsdækningen 
Tyggeskade er du sikret, hvis du f.eks. 
knækker en tand fordi du tygger i en hård 
kerne i dit rugbrød.
Du kan få et overblik over alle 
tilvalgsdækninger på ok.dk.

Få ulykkesforsikringen du har brug for
Du skal træffe nogle valg, når du 
sammensætter din ulykkesforsikring:
- Har du brug for heltidsdækning eller 
fritidsdækning? 
- Hvor stor ønsker du forsikringssummen skal 
være, hvis du får varige men, eller hvis du dør 
ved en ulykke? 

OK Ulykkesforsikring

Vi passer godt på børn og unge
Børn under 1 år er medforsikrede 
for 0 kr. på din ulykkesforsikring, 
og dækket hele døgnet, også når 
de har et fritidsarbejde og dyrker 
sport. Du behøver ikke ekstra tilvalg. 
Ulykkesforsikringen dækker også 
kosmetisk operation af børn efter 
brandskade (op til 20.000 kr., hvis 
skaden giver et varig men på mindst 
5 %)
Vil du sikre dit barn endnu 
bedre, kan du supplere med en 
børnesygdomsdækning, der dækker 
kritisk sygdom (f.eks. kræft) og varige 
men efter sygdom.

OK er et 100 % danskejet 
energiselskab og Danmarks største 
benzinkæde. I samarbejde med GF 
Forsikring tilbyder vi forsikringer til 
dig med et OK Benzinkort. Vi kalder 
det OK Forsikring. 
OK Forsikringer tilbyder forsikringer 
til en god pris, hvor der ikke er gået 
på kompromis med dækning, service 
eller rådgivning. Og så er vi til at tale 
med. Vi er 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.


