
Uppgifter om ditt körkort 
Mitt körkort är giltigt för följande körkortsklasser:
(kryssa i rutorna)

Mitt körkort är giltigt till och med:

Medlemsnr MHF/MHF Support/MHF Ungdom       Ej medlem

Jag vill bli medlem i  (mer information på sid 2)

         MHF          MHF Support 

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund

BESTÄLLNING
Internationellt Körkort

OBS! Följande bilagor ska bifogas!
1. Fotostatkopia av giltigt nationellt svenskt körkort  
    - både fram- och baksida. 
 Kopian ska vara bestyrkt av två personer med angiven adress och
 telefonnr samt vara daterad högst 14 dagar före insändandet.
2. 1 st foto i vanlig pass/körkortsstorlek, nytaget och försett med
    namn på baksidan. (Svart/vitt eller färg)

Skicka till: 
Se lista över ombud på www.mhf.se

MHF:s noteringar  

IKK68 nr:   IKK49 nr:    Utfärdat den:    Sign:

Pris:   Exp. avgift:   Summa kr:   Betalt den:

Personuppgifter
Var noga med att namn och stavning stämmer överens med ditt svenska körkort. TEXTA TYDLIGT!
(Ange den adress du är folkbokförd på i Sverige. Du kan ange annan leveransadress längre ned. )

Efternamn:

Adress:

Postnr och ort:

Nationalitet:

Födelseort och land:

Personnummer:

För körkortet gäller villkor: 
(t ex glasögon)

Kryssa i här om du med körkort med B-behörighet
ska köra personbil med släp med totalvikt över 750 kg

Uppgifter om ditt IKK
Jag ska köra bil (motorfordon) i följande länder:

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

JA NEJ

Underskrift
Undertecknad förbinder sig härmed att iaktta de regler som gäller 
för de internationella körkorten.

Sökandens underskrift

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 utfärdas att gälla så länge det 
svenska körkortet är giltigt, dock högst tre år
Beroende på vilka länder som ska besökas (enligt de uppgifter 
du lämnar här), utfärdar MHF lämpligt IKK.

Förnamn:
(samtliga – tilltalsnamnet understruket)

Tel dagtid:

Epost: 

A B C D E

Leveransadress
(Ange här den adress du vill att ditt IKK ska skickas till.)

Namn:

Adress:

Postnr och ort:

Priser (fr o m 2010-09-01)
 Medlem Ej medlem
IKK enl. konvention 1949 (1 år) eller 1968 (3 år)  150 210 
(Porto-/Postförskottsavgift tillkommer)
Medlemsavgift MHF / MHF Support 195
(Priset gäller första året - därefter gäller ordinarie medlemsavgift)

Handläggningstid
Handläggningstiden är 5 arbetsdagar.

IKK



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 (1 års giltighet) och 1968 års Wienkonvention (3 års giltighet).   

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 tjänstgör som en översättning av det svenska körkortet. Ska man köra i 
besökslandet registrerad hyrd eller lånad bil, rekommenderas alltid ett internationellt körkort. 

3 år eller 1 år?
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 du anger på beställningsformuläret) , utfärdar Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund lämpligt 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.aspx.

Regler för IKK
OBS! Minimiålder för erhållande av internationellt körkort är 18 år.

OBS! Det svenska körkortet ska alltid medföras under resan.

OBS! Ett internationellt körkort gäller inte i det land där beställaren är bosatt. 
 Vid yrkesmässig trafik, vid yrkesutövning och vid bosättning gäller särskilda bestämmelser.

OBS! IKK gäller ej vid resa i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund

Om MHF
MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund är en ideell organisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet och trafiknykter-
het i Sverige. Varje år skadas många svårt och omkring 100 dör på grund av alkohol och droger i trafiken. MHF bedriver 
både lokalt, regionalt och nationellt arbete för att förändra den statistiken. MHF bildades 1926 i bilens barndom. Vårt 
arbetssätt skiftar över tid, men vårt fokus på ökad trafiknykterhet har varit detsamma ända sedan starten.

Bli medlem
Stöd MHF genom att bli medlem! Det finns två sorters medlemskap:
 MHF - för dig som valt en helnykter livsstil
 MHF Support - för dig som stöttar vårt arbete för nykter trafik

Som medlem stöttar du vårt arbete samtidigt som du får tillgång till medlemsförmåner:

 • Medlemspris på internationella körkort
 • Medlems- och motortidningen Motorföraren åtta gånger om året

Hela listan med medlemsförmåner hittar du på vår hemsida www.mhf.se

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