
ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT KÖRKORT

Behandlingstiden är 10 vardagar fr.o.m dag som ansökan och bilagorna har mottagits (innehåller inte 

postens sändningstid). Posta ansökan till: Automobilförbundet, BILTURISM, Tavastvägen 105 A, 00550 

Helsingfors ATT BIFOGAS 

1. Kopia av det finska körkortet på båda sidorna

2. Passfoto (1 st., svart/vit eller färg, högst 12 månader gammalt)

PERSONUPPGIFTER
Tillnamn Förnamn

Gatuadress Postnummer och -kontor

Namn och leveransadress, om annan än gatuadress

Körkortslag 98 § Internationellt körkort: Ett internationellt körkort enligt den I Genève respective Wien ingångna 
konventionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. får utfärdas till en person
1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,
2) som har fyllt 18 år,
3) som har vanlig vistelseort i Finland eller, om han eller hon har finländskt körkort, har vanlig vistelseort i en stat som inte är
EU- eller EES-stat.
Mobiltelefonnummer E-post

Personbeteckning Körkortets sista giltighetsdag Körkortsklass

Kortet är ändå giltigt fr.o.m. stämpeldatum

OBS. Olika länder accepterar olika modeller av internationellt körkort! Det är sökandes ansvar att kolla vilket 
modell som accepteras framme. Kolla landlistan på webbsidan www.autoliitto.fi.

35 € 

 45 € 

□ Jag ansöker om ett (1) –årigt kort (1949)

□ Jag ansöker om tre (3) –årigt kort (1968)

□ Expressbehandling tre vardagarna (innehåller inte postens sändningstid)  28 € 

LEVERANS AV DET BESTÄLLDA DOKUMENTET
Automobilförbundet är inte ansvarigt för posten

□

□

 Har betalats i AL-web butik :

IFYLLS AV AUTOMOBILFÖRBUNDET

Valmis  ____/____20____ Maksettu_______________€  ____/____   Luovutettu / postitettu ____ / ____ 

och ska sändas till hemadressen/leveransadressen som expressbrev, porto 9 € (kan uppföljas)□

□ och ska hämtas från AL Helsinki
Ska hämtas från AL Helsinki och betalas på platsen 

Jag är Premium-medlem i Finlands Automobilförbundet, medlemspriset inkluderar et internationellt körkort som är giltigt ett
år. Mitt premiummedlemsnummer är: ________

https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti
https://www.kauppa.autoliitto.fi/
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