
Beskyttet navn/adresse – bosat i udlandet – PEP

Eksempel på et dansk adressedokument:

Eksempel på et udenlandsk adressedokument:



Guide til dokumentation
Hvilke typer af dokumentation skal du bruge? 
Vi skal bruge to typer dokumentation fra dig: 

1. Et Billede-ID der viser hvem, du er
2. Et Adressedokument der viser, hvor du bor 

Billede-ID:
Hvilke dokumenter godtager vi? 

Vi skal bruge kopi af ét af følgende dokumenter:
· Pas - Herunder diplomatpas, fremmedpas, konventionspas (rejsedokument for flygtninge) og 
 tjenestepas
· Kørekort udstedt i et EU/EØS/EFTA-land - Herunder kørekort udstedt i Norge, på Færøerne og i 
 Grønland. Dansk knallertkørekort eller traktorkørekort godtages også, hvis der er tale om den ”nye”  
 type kørekort, der har samme fysiske mål som et betalingskort.
· Opholdstilladelse/Opholdskort type C, D og F udstedt i Danmark (både for- og bagside).
· 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 

Hvad skal jeg være opmærksom på?:
· Legitimationen skal være gyldig - dvs. at passet fx ikke må være udløbet.
· Alle informationer skal være læsbare så undgå at sløre informationer og billeder på det indsendte  
 legitimation.
· Hvis du ikke ejer et billede-ID, skal du kontakte MobilePay Support.
 

Adresse-ID:
Hvilke typer af dokumenter kan jeg bruge? 

Vi skal bruge kopi ét af følgende dokumenter:
· Det gule Sundhedskort
· ”Det særlige sundhedskort” (udstedt for max. 6 måneder siden)
· Dokumenter fra skattemyndighederne f.eks. din senest Årsopgørelse el. Forskudsopgørelse
· Dokumenter fra staten el. regeringen f.eks. fra politiet eller det nationale personregistersystem
· Kontoudtog fra banken (sendt med post eller e-Boks)
· El-, vand- eller varmeregninger sendt til din adresse
· Bredbånd eller kabel-regning
· Lejekontrakt for fast ejendom (herunder værelse)
· Optagelsesbrev fra en uddannelsesinstitution (hvis bopælsadressen er angivet)
· Nationalt ID-kort med adresse fra et Schengenland 
· Brev fra ”udbetaling Danmark”



Hvad skal fremgå af dokumentet?
· Dit navn og din adresse
· Afsenders navn og adresse, samt logo
· Dato
· Hvilken slags dokument der er tale om (kontoudskrift, lejekontrakt, etc.)

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?
· Adressedokumentet må ikke være mere end 6 måneder gammelt med undtagelse af det 
 almindelige gule Sundhedskort.
· 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.
· Er der forskel på dit/dine navn(e) på dokumenterne, skal du vedlægge dokumentation for 
 navneskiftet. Fx en vielsesattest eller en navneændringsattest.

Eksempler på dokumenter vi IKKE godtager:
· Mobiltelefonregning
· Lønseddel
· Det blå EU-sygesikringskort
· Betalingskort
· Husleje opkrævning
· Licensopkrævning (fra Danmarks Radio)
· Betalingsservice oversigt
· Forsikringsopkrævning vedr. bilforsikring
· Dokumenter fra pensionsselskaber
· Legitimationskort til unge
· Straffeattest
· Danske Pengeinstitutters ID-kort


