
Checklista legitimationer

Följande handlingar accepterar DB Schenker Privpak  
som legitimation.

Kvittering och legitimering
Adressaten eller bud ska kvittera försändelsen om 
DB Schenker begär det. Den som kvitterar försändelsen 
ska kunna styrka sin identitet genom en giltig legitima-
tionshandling. Om försändelsen hämtas ut av bud ska 
han eller hon även ha med sig adressatens legitimation.

EU-pass med vinröd pärm

Samtliga pass inom EU utfärdas enligt 
gemensam standard. Finns även i utgåva 
tillverkade mellan januari 1998 och  
september 2005. Provisoriskt/tillfälligt 
pass gäller ej som legitimation.

Kan se lite olika ut. Äldre körkort saknar 
hål i kortet. Ett svenskt körkort kan du 
läsa av direkt från handlingen.

Under januari månad började Transport-
styrelsen att tillverka sitt nya körkort.

Helplastat nationellt ID-kort som 
är utfärdat i EU/EES-land

Av samma typ som svenskt körkort och 
Postens ID-kort.

Annat SIS-märkt identitetskort 
och tjänstekort

Postens eller bankernas  
identitetskort

Kontrollera att:

•	 Fotot	stämmer	med	kundens	utseende.

•	 Kundens	kön	överrensstämmer	med	
personnumrets näst sista siffra (ojämn 
siffra = man, jämn siffra = kvinna).

•	 Giltighetstiden	inte	har	gått	ut.

Svenska körkort Svenska körkort (2013)

Vänd

Kan se lite olika ut. Äldre körkort saknar 
hål i kortet. Ett svenskt körkort kan du 
läsa av direkt från handlingen.

Kan se lite olika ut men har alltid SIS-
symbolen. Förekommer även i stående 
format.
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Utländskt EU-pass Utländskt pass utanför  
EU, t ex USA

Nationellt ID-kort

Utfärdat i annat EU-land samt Norge, 
Island och Liechtenstein.

Utländskt körkort

Utfärdat inom EU, samt Norge, Island 
och Liechtenstein.

Pass från Island, Liechtenstein och 
Norge utfärdat från 1 september 2006. 
OBS! Pass från Bulgarien, Cypern och 
Rumänien gäller ej. Kan variera något 
i utseende för olika länder. Land anges 
med landskod, t ex DK, BE, FR.

Pass från Island, Liechtenstein och Norge 
utfärdat	från	1	september	2006.	Gäller	 
endast om personen vistas tillfälligt i Sverige. 
Kan variera i utseende för olika länder. 
Land anges med landskod, t ex DK, BE FR.

Nationellt ID-kort, utfärdat  
av svensk polis

Nationellt ID-kort (Skatteverket)

Den 1 mars kommer det nya id-kortet 
från Skatteverket.

Svenska pass utfärdade  
från och med 1998


