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

Medlemsnummer

Personuppgifter
Var noga med att namn och stavning stämmer överens med 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

Avresedatum

CE

D

DE

E

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
Underskrift - Undertecknad förbinder sig härmed att iaktta de regler som gäller för de internationella körkorten
Ort och datum

Underskrift

Leveransadress (Om du vill ha kortet levererat till annan adress än folkbokföringsadressen)
Namn

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

EXPRESS
Adress

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

IL-EXPRESS
Postnr, ort, land

Vill du bli medlem i MHF? Jag vill ha följande medlemskap (Se info på nästa sida)
HELNYKTER
TRAFIKNYKTER
JA
NEJ
Medlem

Priser (fr.o.m. 2019-02-20)

Ej medlem FÖLJANDE BILAGOR MÅSTE BIFOGAS:

Standardbeställning (högst tio arbetsdagar)
150 kr
250 kr
Express (högst fem arbetsdagar)
250 kr
550 kr
IL-express (vändande post, eller besök)
300 kr
650 kr
Tillägg vid epostad ansökan (utskrift av foto)
50 kr
50 kr
Postförskott inkl porto
110 kr
110 kr
OBS! Du betalar när du hämtar ut körkortet. Vid leverans utanför Sverige betalar du
alltid i förskott - kontakta ditt IKK-ombud i förväg för instruktioner.

1. Svenskt körkort i kopia av båda sidorna
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 försett med namn på baksidan.
Utskrift måste vara på fotopapper och i god upplösning.

IKK68 nr

IKK49 nr

Utfärdat den

Sign

Pris

Exp.avg.

Summa kr

Betalt den

