
Efternamn Förnamn (samtliga)  Medlemsnr

Adress (box, gata, etc)  Tel. dagtid Medborgarskap

Ortsadress (postnr och ort)  E-post 
 
 

Personnummer Födelseort och land  Önskas utfärdas till den:   
  20       -        - 

Avresedatum/till land

        
 

 
p Beställning av INTERNATIONELLT KÖRKORT 68 års 
(giltigt max 3 år från utfärdandedatum) Bestämmelser - se omstående sida

p Expressavgift / Körkort inom fem dagar 

p Expressavgift över disk / Körkort inom en timme 
(ansökan senast en timme före stängning)

 medlem:  550:-
 icke medl:  1000:-

Gäller för körkortsklass      Kryssa i här om du har körkort med
       särskilt villkor (t ex "LÄTT MC" eller "GLASÖGON")

              Villkor: __________________________

Ange nedan vilka länder som skall besökas:
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Betalningsdatum

Ankomstdatum

Underskrift

Ort ______________________________________________ 20        -         -

Undertecknad förbinder sig härmed att iakttaga de regler som gäller för resp handling enligt omstående sida.
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IKK/49 nr IKK/68 nr Sign. 

 20     -       -

(Beställarens namnteckning)

      

Kryssa i här om du ska köra personbil med 
släp över 750 kg totalvikt

 medlem:  450:-
 icke medl:  800:-

 medlem:  250:-
 icke medl:  400:-

Att bifogas ansökan om internationellt körkort:
1. Svenskt körkort i kopia av båda sidorna eller i original (OBS! Kopians överrensstämmelse 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.

AM            A            B            C            D           E

p Beställning av INTERNATIONELLT KÖRKORT 49 års
(giltigt 1 år från utfärdandedatum) Bestämmelser - se omstående sida

 medlem:  250:-
 icke medl:  400:-



Så här gör Du när Du beställer:
INTERNATIONELLT KÖRKORT
1 Tag en fotostatkopia på både fram och baksida av ditt 

körkort. Kopian skall vara bevittnad av två personer med 
angiven adress och telefonnr samt daterad högst 14 da-
gar före insändandet.

2 Skaffa ett passfoto 4x5 cm, nytaget, skriv ditt namn 
på baksidan.

3 Fyll i beställningen på omstående sida. Namn, adress, 
mm ska alltid fyllas i, likaså underskrift.

4 Ta kopia på ditt medlemskort i SMC och bifoga i din ansökan.

5 Betalning: Skickas körkort med post följer faktura med i 
brevet. Administrativ avgift 30:- tillkommer. Du kan beställa 

och betala Internationellt körkort kontant på Riksförbun-
det M Sveriges kontor, Fridhemsgatan 32 i Stockholm. 
Kostnad e-postat foto 0:-, foto i butik 50:-. Portokostnad 
och expeditionsavgift tillkommer: Sverige och Europa 30:- 
övriga världen skickas körkortet rekommenderat 120:-.

6 Skicka ovanstående till: Riksförbundet M Sverige, 
Körkortsavdelningen, Box 49163, 100 29 Stockholm

HANDLÄGGNINGSSTID
Skickar du IKK-beställningen med post tar den normalt 
en vecka att expediera. Kortet skickas till dig det datum du 
angivit i övre högra hörnet på blanketten. Har du inte angett 
något datum, får du kortet efter omkring 14 dagar.

Villkor, bestämmelser och instruktioner
vid beställning av Internationellt körkort (IKK).

1 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.

I följande europeiska länder är IKK obligatoriskt: Ryssland 
och Ukraina som accepterar såväl 1949 års som 1968 års 
IKK samt Vitryssland och Albanien som endast accepterar 
1968 års IKK.  

I övriga europeiska länder är IKK inte obligatoriskt vid pri-
vatresor. Det kan dock många gånger vara fördelaktigt att ha 
med sig IKK, då det i händelse av kontroll tjänstgör som över-
sättning av det svenska körkortet. Vid förande av i besökslandet 
registrerad hyrd eller lånad bil rekommenderas alltid IKK. IKK 
enl 49 års konvention godtas. IKK enl 68 års konven-
tion godtas med undantag av Storbritannien/Nord Irland.  

I länder utanför europa är IKK i de flesta fall obligatoriskt 
eller att rekommendera. OBS att endast 49 års konven-
tion godtas i bl.a. USA. Medtag IKK och visa upp det för 
lokal polis för ev åtgärd. 

Innehavare av ett IKK är inte befriad från skyldighet att iaktta i 
besökslandet gällande lagar och förordningar i körkortsfrågor 
beträffande bosättning och yrkesutövning.

OBS! DET NATIONELLA KÖRKORTET SKA ALLTID 
MEDFÖRAS.

MINIMIÅLDERN FÖR ERHÅLLANDE AV INTERNATIO-
NELLT KÖRKORT ÄR 18 ÅR.

ETT INTERNATIONELLT KÖRKORT GÄLLER INTE 
I DET LAND DÄR BESTÄLLAREN ÄR BOSATT. VID 
YRKESMÄSSIG TRAFIK OCH VID BOSÄTTNING GÄL-
LER SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.

När du fått ditt IKK från Riksförbundet M Sverige skriver du din namnteckning på raden under fotot


