OK Bilforsikring

Ansvarsforsikring. Alle bilejere skal have
den lovpligtige ansvarsforsikring, der
dækker, hvis du skader andre eller andres
ting.
Ansvarsforsikring med delkasko. Delkasko
er et billigere alternativ til kaskoforsikring,
hvis du har en ældre bil med stor praktisk
betydning. Du får dækket skader, når du
ikke kører i bilen, f.eks. tyveri, brand og
glasskader. Forsikringen er inkl. SOSredning i udlandet.
Ansvarsforsikring med kasko.
Kaskoforsikringen dækker, hvis du
f.eks. kører galt, eller din bil brænder,
bliver stjålet eller udsat for hærværk.
Forsikringen er inkl. retshjælp og SOSredning i udlandet.

Du kan vælge mere til
Hos OK kan du vælge en lang række
tilvalgsdækninger, der gør din bilforsikring
endnu stærkere.
Her er nogle eksempler:
• Superelitebarn. Som superelitebilist
kan du få dine børn eller børnebørn
noteret på din bilpolice, og lade dem
optjene anciennitet, når de låner din
bil. Anciennitet kan senere give dem en
billigere bilforsikring i OK.
• Friskade. Hvis du har valgt friskade, så
slipper du for at betale selvrisiko ved
bl.a. brand, tyveri og seriehærværk, eller
ved påkørsel af dyr.
• Parkeringsskade. Det er rigtig
irriterende at få en “BILKA-bule”. Med
tilvalgsdækningen parkeringsskade
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undgår du at skulle betale selvrisiko ved
den slags skader. F.eks. hvis en anden
bakker ind i din bil og efterlader en bule,
eller hvis en indkøbsvogn eller en bildør
laver en grim ridse. For at få dækket din
selvrisiko skal der være tale om ukendt
modpart, og din bil skal holde lovligt
parkeret.
• Leasingpakke sikrer dig mod
økonomiske overraskelser, når du kører
i leaset bil. Pakken indeholder bl.a.
en afleveringsforsikring, der lægger
loft over de eventuelle udgifter, som
kan komme, når bilen afleveres, f.eks.
reparation af buler og ridser.
• Bilafsavn. Det kan være svært at få den
daglige logistik til at gå op, hvis din bil
bliver stjålet eller totalskadet. Men med
bilafsavn er du sikret et fast beløb til leje
af en anden bil.

Førerulykke
Du får også automatisk dækning af
førerulykke, som sikrer dig i soloulykker.
Kører du f.eks. ind i et autoværn eller ind i
et træ og pådrager dig alvorlige skader, så
er du dækket.

Forkert påfyldning
Skulle det ske, at du fylder forkert
brændstof i tanken, dækker OK
Bilforsikring automatisk tømning af din
tank, udskiftning af brændstoffiltre og
påfyldning af 10 liter brændstof, så du er
godt kørende igen.

Billigere år for år
For hvert år du kører uden skader, rykker
du frem til et billigere pristrin, indtil du
bliver elitebilist. Er du uheldig og får en

skade, så bliver du blot stående et år mere
på samme pristrin.

Gratis reparation af stenslag
Når du har bilforsikring med kaskodækning, så får du stenslag i forruden
repareret gratis.

Få fordele, når din bil skal
repareres
OK samarbejder med autoriserede
og almindelige værksteder
over hele landet. Her har du
mulighed for at få leje-/ lånebil
og for at få vask og rengøring af
din bil, når den bliver repareret
efter en skade. Du kan se hvilke
værksteder på vores hjemmeside
under anmeld skade.

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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Få den bilforsikring du har behov for

