
Personuppgifter
Var noga med att namn och stavning är exakt samma som på ditt svenska körkort. TEXTA TYDLIGT om du skriver för hand!
Ange den adress du är folkbokförd på i Sverige. Du kan ange annan leveransadress längre ner.

Efternamn Mobiltelnr (För avisering)

Förnamn (Samtliga namn på ditt svenska körkort. Stryk under ditt tilltalsnamn.) Epost

Adress Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Postnr och ort Födelseort och födelseland

Uppgifter om ditt svenska körkort
Mitt körkort är giltigt för följande körkortsklasser
     A           AM          B           BE            C            CE          D            DE         E

Avresedatum

Det svenska körkortet är giltigt till datum Särskilda villkor för det svenska körkortet (t.ex. glasögon)

Jag ska köra bil/motorfordon i följande länder

  Ja tack, påminn mig när giltighetstiden för mitt internationella körkort går ut

Hur bråttom har du? Leveransadress (Om annan adress än folkbokföringsadressen)

Expresshantering (Kryssa i här om du önskar hantering inom 5 arbetsdagar.)      

         JA                      NEJ

Namn

IL-Expresshantering (Erbjuds inte på alla orter. Kontakta alltid ditt ombud)

         JA                      NEJ

Adress

Vill du bli medlem i MHF?          Jag vill ha följande medlemskap (Se info på nästa sida.)

           JA                      NEJ HELNYKTER                         TRAFIKNYKTER

Postnr Ort

Underskrift - Undertecknad förbinder sig härmed att följa reglerna som gäller för internationella körkort

Ort och datum      Underskrift

Priser (fr.o.m. 2022-11-15) 

Standardbeställning (högst tio arbetsdagar)

Medlem

250 kr

Ej medlem

360 kr

FÖLJANDE BILAGOR MÅSTE BIFOGAS:

1. Kopia av svenskt körkort (fram- och baksida)
Kopian ska vara bestyrkt/vidimerad av två personer med angiven adress och 
telefonnr samt daterad högst 14 dagar före insändandet.
2. Foto 1 st, svartvitt eller färg
I vanlig ID-/körkorts-fotostorlek, nytaget och med ditt namn på baksidan.  
Utskrift måste vara på fotopapper och i god upplösning.

Express (högst fem arbetsdagar) 450 kr 730 kr
IL-express (vändande post, eller besök) 500 kr 900 kr

OBS! Ange korrekt e-postadress för att få inbetalningsuppgifter. 
Vi behandlar din ansökan så fort vi fått din inbetalning.

IKK68 nr IKK49 nr Utfärdat den Sign

Pris Exp.avg. Summa kr Betalt den

Beställning av internationellt körkort
Är du medlem i MHF? 
          JA NEJ

Medlemsnummer

Tillägg vid epostad ansökan (utskrift av foto) 50kr 50kr



Information om
internationellt körkort (IKK)

Vad är ett internationellt körkort?
Internationellt körkort är en handling som utfärdas enligt 
regler som återfinns i olika internationella konventioner om 
vägtrafik och är en översättning av ett nationellt körkort till ett 
antal “främmande språk”.  De internationella vägtrafikkonven-
tioner som idag gäller är 1949 års Genévekonvention (giltigt i 1 
år) och 1968 års Wienkonvention (giltigt i 3 år).  

När behöver jag ett internationellt körkort?
Det beror på vilket/vilka länder du ska besöka. Du behöver inte 
ett IKK om du ska besöka EU-länder och har ett svenskt körkort 
av den nya EU-modellen.  

Även om ett internationellt körkort inte är obligatoriskt vid 
privatresor i alla länder, kan det ändå många gånger vara bra 
att ha ett med sig på resan då det i händelse av kontroller tjän-
stgör som en översättning av det svenska körkortet. Ska man 
köra i besökslandet registrerad hyrd eller lånad bil, rekommen-
deras alltid ett internationellt körkort.  

3 år eller 1 år?
Internationella körkort/IKK utfärdas enligt två olika interna-
tionella vägtrafikkonventioner:
- IKK enligt 1949 års konvention utfärdas att gälla i ett år.
- IKK enligt 1968 års konvention kan utfärdas att gälla så länge
det svenska körkortet är giltigt - dock högst för tre år.

Vissa länder accepterar båda varianterna, vissa bara den ena.

Beroende på vilka länder som ska besökas, utfärdar MHF lämp-
ligt internationellt körkort. Du kan se vilken konvention som 
gäller i det land du ska besöka genom att titta i tabellen på vår 
hemsida www.mhf.se/ikk

Regler för IKK
- Minimiålder för erhållande av internationellt körkort är 18 år.
- Det svenska körkortet ska alltid medföras under resan.
- Ett internationellt körkort gäller inte i det land där beställaren
är bosatt. Vid yrkesmässig trafik, vid yrkesutövning och vid
bosättning gäller särskilda bestämmelser.
- IKK gäller ej vid resa i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Stötta MHF
MHF är en ideell organisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri.

Du är varmt välkommen som stödjare och medlem. Då får du möjlighet att tillsammans 
med andra påverka i frågor som rör dig och dina nära och käras säkerhet i trafiken. 

Du får billigare pris på internationella körkort och även vår medlemstidning 
Motorföraren åtta gånger om året samt ett antal andra medlemsförmåner. 
Läs mer om medlemsförmånerna här: www.mhf.se/bli-medlem/medlemsformaner

Du kan bli helnykter eller trafiknykter medlem genom att kryssa i på beställningen 
av internationellt körkort eller på hemsidan mhf.upright.se

Medlemsavgiften är 195 kr första året (ordinarie avgift 285 kr per år).

GDPR och dina personuppgifter
Om du kryssat i på blanketten att du vill att vi påminner dig 
när giltighetstiden för ditt internationella körkort håller på att 
gå ut, så behöver vi spara dina personuppgifter. Vi kommer 
inte att använda dem till något annat. På vår hemsida hittar du 
vår integritetspolicy om du vill veta mer om hur vi behandlar 
dina personuppgifter.
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