
Ansøgning om kørekort - ændringer
Ansøgningen bedes udfyldt med tydelig skrift (maskinskrift etter kugtepen).

f CnOring (eendring af oplysninger, defekt) [ lnternationalt kørekort (gytdigt 1 år)

f]Kørekort mistet (tabVstjålet) flFornyetse (tægeattest vedtægges)

f] OmUytning af udenlandsk kørekort

De skal medbringe et vellignende fotografi (35x45 mm, portrætbillede uden hovedbeklædning) egnet til indscanning.
De skal desuden forevise et kørekort af kreditkorttypen, et gyldigit pas, hvoraf Deres identitet tydeligt fremgår eller en
original dåbs-, navne- eller fødselsattest vedlagt billedlegitimation. Hvis Deres personnummer ikke fremgår heraf, skal De
herudover fremvise et dokument fra en offentlig myndighed, hvoraf Deres personnummer fremgår (evt. sygesikringsbevis).

Er De ikke dansk statsborger, skal De vedlægge gyldig opholdstilladelse eller -bevis, medmindre De lovligt kan opholde Dem
her i landet uden tilladelse eller -bevis.
Ved ansøgning om INTERNATIONALT KøREKORT skal De forevise et gyldigrt dansk kørekort, samt dokumentation for eventuel
navneændring.

UDFYLDES AF ANSøGEREN

af kørckorftontoret
Klargjort af Dato I Opdateret af Dato

'Stdt lovcm I l6i} Måd samme strat sorn i S 162 anført (bode Eller fængsel indtil 4 månede4 straftes den, som i øvngt til brug i retslorhotd,
dor \tedkommer del ofientllle, afgiver urigtig erklæring ellet skiftligt bevidn€r nogei, hvorom han ingen kundskab har.

af kørekortkontoret
lGrekortets nummer

I ntemationalt køreko ft nr.

o

F
J

:)

Personnummer Telefonnummer i dagtimerne

Efternavn (er navnet et giftenavn, anføres tillige eget fødenavn) Fødeland (hvis ikke født i Danmark)

Samtlige fornavne

Adresse (seedvanlig bopæl)

Oplysningeme registreres i Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af
danske myndigheder, og i Politiets register for Pas- og Kørekortproduktion, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for politiets
pas- 09 kørekortproduktion, prcduktionskontrol og lageFtyring. Rigspoliticheten er dataansvadig foi registrene.
ted min-underskrift giver ieg samtykke til, at politiet under behandlingen al denne ansøgning indhenter nødvendige oplysninger om mine
kørekortfofiold og om eventuelle straffesager.
Ved min underskrift erklærer leg under strafansvar efter strafielovens S 163., at ieg ikke €r i besiddelse af andre kørekort
(end det ovenlor anførte kørekortnr.) udstedt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union eller lsland, Norge eller Lichtenstein, eller
iøvrigt er underlagt restriktioner eller frakendt retten til at føre motodrevet køretøi, hvortil der kræves kørekort i de næ\rnte lande.

I Rnsøgerens underskrift

Erklæring vedrørende mistet kørekort
Hvor, hvornår og hvordan er kørekortet bortkommet?

Oplysning om bortkommet kørekort registreres i Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er
udstedt kørekort al danske myndigheder, og i Schengen lnformationssystemet, der bl.a. indeholder oplysninger om stjålne eller på anden
vis forsvundne identitetsdokumenter (pas, identitetskort, kørekort). Rigpolitichefen er dataansvarlig for registiene.
Jeg afgiver erklæring under strafansvar efter straffelovens S 163'og anmoder om udstedelse af genpart åf kørekortet. Fremkommer det
originale lørekort efter at duplikatkørekort er udstedt, forpligtø jeg mig straks at aflevere det originale kørekort til politiet.

Ansøgerens underskrift

U DFYLDES AF KøREKORTKONTORET
A (lille) A (stor)

Kørekort udstedt den Gyldigt til den

Påtegningskoder:

Konstateret syn: / Korrigeret syn: / Samsyn:
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UDFYLDES AF KøREI-ÆRERE (ved ansøgning om fornyelse)

Undertegnede kørerlærer erklærer herved under strafansvar efter straffelovens $ 169', at jeg i henhold til
færdsdlslovens S 66, stk.2

1. jævnligt har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve

2. iævnligt har drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreaspiranter og indstillet elever til prøve

3. jævnligt har virket som ledende køredommer i forsvaret

Dato I UnOersknft

UDFYLDES AF KøREKORTKONTORET

erklæring eller skriftligt bevtdner noget, hvorcm han rngen kundskab har.

Udstedelse af dansk kørekort på grundlag af udenlandsk kørekort fra:

lfølge forevist pas/EF-korUD-kort...

Opholds/-arbejdsti lladelse til

Dansk kørekort kan udstedes til...

Diplomat (rødt lD-kort) Ambassadefunktionæ rer (grønt lD-kort) nr.

WHO - UNICEF m.m. (hvidt etler rødt tD-kort) nr. lD-kortet skat attid torevises

med gyldighed til pågætdendes 20. år


