RIKSFÖRBUNDET M SVERIGE
THE SWEDISH AUTOMOBILE ASSOCIATION

BESTÄLLNING AV INTERNATIONELLT KÖRKORT
Skicka din beställning per post till: Körkortsavdelningen, M Sverige, Box 491 63, 100 29 Stockholm eller lämna in den på Fridhemsgatan
30 (1 tr) i Stockholm. Öppettider: Helgfri måndag – fredag 12:00 – 16:00 Helgdagar, dag före röd dag, se hemsida för information om
öppettider. Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar exkl ev postgång. Du kan även kontakta någon av våra lokalklubbar som
utfärdar körkort. Läs mer på vår hemsida.
□ Körkortet skickas till nedan angiven adress
□ Körkortet hämtas på Fridhemsgatan 30 (1 tr), Stockholm den 2020-

Medlemsnr

Jag vill bli medlem

□

PERSONUPPGIFTER

OBS! SKALL ALLTID FYLLAS I OCH STÄMMA MED NAMN OCH STAVNING PÅ KÖRKORT! VAR GOD TEXTA!
Samtliga förnamn (I samma ordning som på körkortet – tilltalsnamnet understruket)

Efternamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer där jag nås dagtid

Postort

Nationalitet

Födelseort och land (frivillig uppgift som anges på
det Internationella körkortet*)

E-post

Personnummer (10 siffror)

KÖRKORTSUPPGIFTER

OBS! SKALL ALLTID FYLLAS I! VAR GOD TEXTA!
Det svenska körkortet är giltigt för körkortsklass:

Det svenska körkortet giltigt till:

□ AM □ A-A1-A2 □ B-BE
□ C-C1-CE-C1E □ D-D1-DE-D1E

För körkortet gäller villkor (t ex glasögon etc.)

VAL AV INTERNATIONELLT KÖRKORT

OBS! SKALL ALLTID FYLLAS I! VAR GOD TEXTA! VILLKOR FÖR OLIKA KÖRKORTSTYPER, SE SIDA 2.
Jag behöver körkortet senast (dock
max inom 14 dagar efter ansökan):

Jag skall köra motorfordon i följande länder:

□ Medlem: 250 kr
□ Icke medlem: 400 kr
1-årigt körkort □
3-årigt körkort □
□ Plastficka: 15 kr
EXPRESS (IFYLLES ENDAST OM DU BEHÖVER EXPRESSHANTERING)

Typ av internationellt körkort

(se baksida för mer information)

OBS! EXTRA AVGIFT TILLKOMMER

Om du ska resa inom 5 arbetsdagar behöver din ansökan expresshanteras.
Angivna tider avser tiden efter erhållen komplett ansökan. Expresshantering
över disk gäller enbart för ansökningar i vår butik och lokalklubbar. Dessa
måste inkomma senast 1 timme innan butiken stänger.

□ Inom 5 arbetsdagar, medlem: 200 kr (tillägg)
□ Inom 5 arbetsdagar, icke medlem: 400 kr (tillägg)
□ Inom en timme över disk, medlem: 300 kr (tillägg)
□ Inom en timme över disk, icke medlem: 600 kr (tillägg)

Glöm
dessabilagor
bilagortill
tillansökan
ansökanom
om
internationelltkörkort:
körkort:
Glöm inte
inte att
att bifoga
bifoga dessa
internationellt
1. Svenskt körkort, i kopia, av båda sidorna. OBS! Kopians överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt av två personer med
angiven adress och telefonnummer samt vara daterad max 14 dagar före postande av ansökan. Vid besök medtages svenskt körkort.
2. 1 foto, svart/vitt eller färg), ca 3x4 cm (s.k. passfoto), nytaget samt utskrivet på fotopapper och försett med namn på baksidan.
Undertecknad förbinder sig härmed att iaktta de regler som gäller för de internationella körkorten. Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR:s regelverk.
Läs vår integritetspolicy på https://www.msverige.se/gdpr.

Underskrift

Se sida 2 för ytterligare information

Datum

Mars-20

Ort

RIKSFÖRBUNDET M SVERIGE
THE SWEDISH AUTOMOBILE ASSOCIATION

Beställning av internationellt körkort (IKK)
Villkor, bestämmelser och instruktioner

INTERNATIONELLT KÖRKORT

• IKK av 1949 års vägtrafikkonvention är giltigt 1 år från utfärdandedatum.
• IKK av 1968 års vägtrafikkonvention är giltigt 3 år från utfärdandedatum, dock inte längre än
ditt nationella körkort.

För aktuella villkor för IKK i de länder som skall besökas, gå in på
https://msverige.se/internationellt-korkort/vad-galler-i-olika-lander/
• Innehavare av IKK är inte befriad från skyldighet att iaktta i besökslandet gällande lagar
och förordningar i körkortsfrågor beträffande bosättning och yrkesutövning.
• Det nationella körkortet skall alltid medföras.
• Minimiåldern för erhållande av internationellt körkort är 18 år.
• Ett internationellt körkort gäller inte i det land där beställaren är bosatt. Vid yrkesmässig
trafik och vid bosättning gäller särskilda bestämmelser.

Viktig information om din beställning:
1. Du kan ansöka på M Sveriges hemsida för smidigare och billigare hantering av din ansökan.
2. Vid ansökan via detta formulär, tag en tydlig kopia på både fram och baksida av ditt körkort.
Kopian skall vara bevittnad av två personer med angiven adress och telefonnummer samt
daterad högst 14 dagar för insändandet.
3. Skaffa ett passfoto 3x4 cm, nytaget, skriv ditt namn på baksidan. Foto kan tas i M Sveriges
butik i Stockholm (avgift 50 kr).
4. Fyll i beställningen på omstående sida. Namn, adress, mm ska alltid fyllas i, likaså underskrift.
5. Handlingar sänds mot faktura. Administrativ avgift 50 kr.
6. Porto inom Sverige (30 kr) tillkommer. Ska handlingarna skickas utanför Europa tillkommer
porto för rekommenderad försändelse (120 kr).
7. Plastficka för körkortet kostar 15 kr.
8. Fullständig ansökan med samtliga bilagor kan skannas och sändas per e-post (50 kr för utskrift
av foto.
9. Eventuella frågor besvaras på telefon 020-21 11 11 (från utlandet
+46 8 690 38 00) eller korkort@msverige.se

