
Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
kan du støtte KFUM-spejderne Skive med 5 
øre, hver gang du tanker en liter benzin eller 
diesel. Det koster ikke dig ekstra – OK betaler 
hele beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt KFUM-spejderne Skive på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt 
KFUM-spejderne Skive
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 



Få et OK Benzinkort og tank penge til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe. 
 
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte KFUM Spejderne Skivehus Gruppe, hver gang du 
tanker.  
 
Du støtter vores forening med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i 
Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får spejderne desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster 
dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet.  
 
Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.  
 
Har du allerede et OK Benzinkort? 
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores forening. Du skal bare ringe til OK på 
telefon 70102033 og oplyse vores klubnavn, vores aftale nr. 781859 og dit kortnummer, så støtter du KFUM 
Spejderne Skivehus Gruppe. 
 
Støt KFUM Spejderne Skivehus Gruppe ekstra meget 
 
Støt ekstra med el fra OK 
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare vælge 
imellem el til fastpris eller variabelpris på www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det 
gamle elselskab til OK.  
 
Støt ekstra med OK Mobil 
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den OK 
Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores 
klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil.  
 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Raabjerg Larsen på telefon 40709604 eller mail 
jrl@lybykirkevej2.dk.  
 
OK’ generelle betingelser gælder for også for denne type kort. Disse kan findes på nedenstående link.  
http://www.ok.dk/privat/betingelser/benzinkort 
 
Uddrag ang. betaling osv. er angivet her under.  

Betaling 
Køb foretaget på dit OK Benzinkort opgøres og betales én gang om måneden. Opgørelse foretages den 15. i 
hver måned. Sidste rettidige betalingsdag er den 1. i måneden efter opgørelsesdatoen. 

Du kan vælge at betale til OK a.m.b.a. via Betalingsservice (BS) eller indbetalingskort (girokort). Hvis du er 
erhvervskunde, kan du betale via leverandørservice. 

Månedsopgørelse/faktura sendes enten direkte eller via Betalingsservice til dig hver måned. Har du et 
ekstrakort, får du en særskilt opgørelse. Har du firmakort, kan du få tilsendt en samlet faktura. 

Har du spørgsmål til månedsopgørelsen, bedes du snarest efter modtagelsen kontakte OK a.m.b.a. 

http://www.ok.dk/lokalsporten
http://www.ok.dk/lokalsporten/el
http://www.ok.dk/lokalsporten/mobil
http://www.ok.dk/privat/betingelser/benzinkort


Betaler du ikke til tiden, vil OK a.m.b.a. inddrage dit OK Benzinkort eller spærre for brugen af det, indtil du 
har betalt, og alle køb vil blive faktureret til omgående forfald. 

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. 
OK a.m.b.a. beregner ikke oprettelsesgebyr eller løbende købsrenter ved rettidig betaling. 

For fremsendelse af faktura og indbetalingskort (girokort) betales et opkrævningsgebyr på p.t. 10,00 kr. pr. 
faktura. Ved fakturering og betaling via Betalingsservice betales et opkrævningsgebyr på p.t. 5,50 kr. 

Ved for sen betaling beregnes renter. Renten udgør p.t. Nationalbankens udlånsrente + 7 %, jf. rentelovens 
bestemmelser. Ved for sen betaling udsendes rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100,00 kr. for 
hver rykker. Ved overgivelse til inkasso beregnes endvidere et administrationsgebyr på p.t. 100,00 kr. 
Tilskrevne renter indberettes til SKAT jf. skattekontrolloven. 

Der tages forbehold for ændringer i gebyrer og renter. Gældende satser fremgår af ”Betingelser for OK 
Benzinkort” på www.ok.dk. Ændringer i gebyrsatser vil blive varslet med minimum 2 måneder via den 
fremsendte faktura eller på oversigt fra Betalingsservice samt på www.ok.dk. Hvis kortet benyttes efter det 
varslede ikrafttrædelsestidspunkt for ændringen, anses brugeren for at have accepteret ændringen. 
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