Side 2: Guide til adresse i Danmark
Side 4: Guide til adresse i udlandet
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Adresse i Danmark
Guide til dokumentation
Hvilke typer af dokumentation skal I bruge?
Vi skal bruge 2 dokumentationsstyper fra dig:
1. Et Billede-ID, der viser hvem, du er
2. Adresse dokumentation, der viser, hvor du bor

Billede-ID: Hvilke typer af dokumenter kan jeg bruge?
Vi skal bruge kopi ét af følgende dokumenter:


Pas - herunder diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas



Kørekort



Opholdskort type C, D og F udstedt i Danmark (både for- og bagside).



Knallertkørekort udstedt af en dansk myndighed



Nationalt ID-kort udstedt af politiet eller skattemyndighederne i en medlemsstat i Schengenområdet



Legitimationskort med billede fra Borgerservice. Vi godtager IKKE ”Legitimationskort til unge”



Politilegitimationskort



Militært ID-kort

Vær opmærksom på, at legitimationen skal være gyldig - dvs. at passet f.eks. ikke må være udløbet. Alle
informationer skal være læsbare så undgå at sløre informationer og billedet på det indsendte legitimation.
Hvis du ikke ejer et billede-ID, kan du kontakte MobilePay Support.

Adresse-ID: Hvilke typer af dokumenter kan jeg bruge?
Vi skal bruge kopi ét af følgende dokumenter:


Sundhedskort



Dokumenter fra skattemyndighederne f.eks. din senest årsopgørelse el. forskudsopgørelse



Dokumenter fra staten el. regeringen f.eks. fra politiet eller det nationale personregistersystem



El-, vand- eller varmeregninger sendt til din adresse



Bredbånd eller kabel-regning



Lejekontrakt for fast ejendom (herunder værelse)



Optagelsesbrev fra en uddannelsesinstitution (hvis adressen er angivet)

Vær opmærksom på, at din telefonregning, lønseddel, blåt EU-sygesikringskort, licensregning og
betalingsserviceoversigt ikke er gyldig dokumentation.
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Hvad skal fremgå af dokumentet?


Dit navn og din adresse



Afsenders navn og adresse, samt logo



Dato (dokumentet må ikke være mere end 6 måneder gammelt med undtagelse af sundhedskort og
lejekontrakt)

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?



Billedet skal være klart og læseligt
Hvis du tager billeder af breve, du har modtaget digitalt, skal der ikke være genskær fra skærmen
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Adresse i udlandet
Guide til dokumentation
Hvilke typer af dokumentation skal I bruge?
Vi skal bruge to dokumentations typer fra dig:
1. Et Billede-ID, der viser, hvem du er
2. Adresse dokumentation, der viser, hvor du bor

Billede-ID: Hvilke typer af dokumenter kan jeg bruge?
Vi skal bruge kopi af ét af følgende dokumenter:









Pas - herunder diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
Kørekort
Opholdskort type C, D og F udstedt i Danmark (både for- og bagside).
Knallertkørekort udstedt af en dansk myndighed
Nationalt ID-kort udstedt af politiet eller skattemyndighederne i en medlemsstat i Schengenområdet
Legitimationskort med billede fra Borgerservice Vi godtager IKKE ”Legitimationskort til unge”
Politilegitimationskort
Militært ID-kort

Vær opmærksom på, at legitimationen skal være gyldig - dvs. at passet f.eks. ikke må være udløbet. Alle
informationer skal være læsbare så undgå at sløre informationer og billedet på det indsendte legitimation.
Hvis du ikke ejer et billede-ID, kan du kontakte MobilePay Support.

Adresse-ID: Hvilke typer af dokumenter kan jeg bruge?
Vi skal bruge kopi af ét af følgende dokumenter:








Det særlige sundhedskort
Dokumenter fra skattemyndighederne f.eks. din senest årsopgørelse el. forskudsopgørelse
Dokumenter fra staten el. regeringen f.eks. fra politiet eller det nationale personregistersystem
El-, vand- eller varmeregninger sendt til din adresse
Bredbånd eller kabel-regning
Lejekontrakt for fast ejendom (herunder værelse)
Optagelsesbrev fra en uddannelsesinstitution (hvis adressen er angivet)

Vær opmærksom på, at din telefonregning, lønseddel, blåt EU-sygesikringskort, licensregning og
betalingsserviceoversigt ikke er gyldig dokumentation.
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Hvad skal fremgå af dokumentet?



Dit navn og din adresse
Afsenders navn og adresse, samt logo

Dato (dokumentet må ikke være mere end 6 måneder gammelt med undtagelse af sundhedskort og lejekontrakt).

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?




Billedet skal være klart og læseligt
Du kan tage billeder af papirdokumenter, eller af dokumenter på en skærm, hvis du har det digitalt
Hvis du tager billeder af breve, du har modtaget digitalt, må der ikke være genskær fra skærmen
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