BESTÄLLNING AV Fylls i av
INTERNATIONELLT beställaren
KÖRKORT

Motormännens
Riksförbund

Beställda handlingar

 hämtas på Fridhemsgatan 32......………..
skickas till mig per post senast.....………

VAR GOD TEXTA!

VAR GOD TEXTA!

Skicka din beställning per post till: Körkortsavdelningen, Motormännens Riksförbund, Box 491 63, 100 29
Stockholm eller lämna in den på Fridhemsgatan 32 – besökstider mån-ons samt fre 08.30-17.00, tor 9.00-17.00 .
Handläggningstid ca 1 vecka. Mot expressavgift (se nedan) kan handlingarna utfärdas med vändande post eller
medan kunden väntar (sista körkortsutfärdande 16.30). Se även information på blankettens baksida eller på
www.motormannen.se. Ev. frågor besvaras på telefon 020-21 11 11 eller e-mail korkort@motormannen.se

PERSONUPPGIFTER
OBS! SKALL ALLTID FYLLAS I OCH STÄMMA MED NAMN OCH STAVNING PÅ KÖRKORT!
Efternamn

Förnamn (samtliga – tilltalsnamnet understruket)

Adress

Tel arbete

Tel bostad

Postnr och ort

Nationalitet

Födelseort och land

e-mail (frivillig uppgift)

Personnummer (10 siffror)

Det svenska körkortet giltigt för körkortsklass
(Kryssa i tillämpliga rutor)

Det svenska körkortet giltigt till
…..………………………………………………

 A AM B BE

C

CE D

För körkortet gäller villkor ( t ex glasögon etc.)

DE  E

……………………………………………………

Om du, beroende på vilka länder du ska besöka, kan få ett internationellt körkort
som gäller längre tid än 1 år (se körkortstabellen) – vill du då ha ett sådant?

JA



NEJ






Körkortsoriginal uppvisas/bifogas
Fotokopia av körkort bifogas

………………….…………………………….…..
Avresa den (datum):
Hemkomst (frivillig
uppgift)

Ska köra bil (motorfordon) i följande länder:

................................................................................................................................... ...........................

...........................

................................................................................................................................... ...........................

...........................

..................................................................................................................................

...........................

...........................

Glöm ej att bifoga till ansökan om internationellt körkort:
1. Svenskt körkort i kopia av båda sidorna eller i original (OBS! Kopians överensstämmelse med originalet ska
vara bestyrkt av två personer med angiven adress och telefonnummer samt vara daterad (max giltighetstid 14
dagar). Vid personligt besök uppvisas svenskt körkort i original.
2. Foto 1 st, svart/vitt eller färg), ca 4x5 cm, nytaget och försett med namn på baksidan OBS ej digitalkopia på papper
Undertecknad förbinder sig härmed att iaktta de regler
som gäller för de internationella körkorten
…………………………………… den ……………………

..........................................................................................
underskrift

Medlemsnummer

Ej medlem


För Motormannens
noteringar

2010-05-11/blm

PRISER (med reservation för ev. prisändringar)

Medlem

Ej medlem

Medlemskap Motormännens Riksförbund (ord.)
415:(ungdom >25 år = 230:-, pensionär 340:-)
IKK enl. 1949 års konvention (1-årigt)
100:230:IKK enl. 1968 års konvention (3-årigt)
100:230:Expressavgift per handling
0:100:Plastficka
15:15:Tilläggsavgift för handlingar skickade med e-mail
100:100:Handlingarna sänds mot faktura (Obs! Betalningstiden är 15 dagar).
Porto enligt tariff och expeditionsavgift tillkommer.
Ska handlingarna skickas utanför Europa tillkommer porto för rekommenderad
försändelse, sek 99:-.
Vill bli medlem i Motormännens Riksförbund (Medlemsavgift faktureras)


IKK/49 nr

IKK/68 nr

Utfärdandedatum

INTERNATIONELLT KÖRKORT
Internationella körkort/IKK utfärdas enligt två olika internationella 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.
Beroende på vilka länder som ska besökas (enligt uppgifter på beställningsformulärets framsida),
utfärdar Motormännens Riksförbund lämpligt internationellt körkort. Nedan finns uppgift om
körkortsreglerna i de europeiska länderna samt i de utomeuropeiska länder som många reser till.
För andra utomeuropeiska länder än de angivna kan uppgifterna lämnas av M-Service på tel 08-690
38 00 eller e-mail service@motormannen.se. Uppgifterna finns också på www.motormannen.se.
Obs! att vissa länder endast accepterar den ena eller den andra konventionen, varför det för vissa
länder inte går att själv bestämma vilket internationellt körkortet man vill ha. Detta gäller exempelvis
för USA, som endast accepterar det ettåriga körkortet


INOM EUROPA är internationellt körkort OBLIGATORISKT i Ryssland, Albanien, Moldavien och
Montenegro. Även om ett internationellt körkort inte är obligatoriskt, kan det dock många gånger
vara bra att ha ett med sig på resan då det i händelse av kontroller tjänstgör som en översättning
av det svenska körkortet. Ska man köra i besökslandet registrerad hyrd eller lånad bil,
rekommenderas alltid ett internationellt körkort om det gäller länder utanför EU (Island, Norge
och Schweiz undantagna). Ett internationellt körkort av 1968 års konvention rekommenderas
också i samtliga europeiska länder om man på ett svenskt körkort med B-behörighet ska köra
med ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kg.



UTOM EUROPA är internationellt körkort OBLIGATORISKT i t ex Argentina, Australien,
Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Gambia, Haiti, Indien, Indonesien, Israel, Japan,
Kuwait, Malaysia, Mexico, Namibia, Nepal, Peru, Nya Zeeland, Singapore, Tahiti, Tanzania och
Thailand. I t ex, Canada, Chile, Cuba, Ecuador, Hongkong, Kenya, Mauritius, Moçambique, Sri
Lanka, Sydafrika och USA är internationellt körkort INTE OBLIGATORISKT enligt lag, men man
rekommenderas varmt att ta med ett internationellt körkort. Det är försäkringsbolagen som vid en
incident kräver att föraren har ett internationellt körkort.

OBS!
 Minimiålder för ett 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!

Motormännen
Din trygghet på vägen

Ring M Service på telefon 020-21 11 11 för ytterligare information
2010-05-11/blm

