
KØBENHAVNS
BORGERSERVICE
Fordi det handler om dig

PAS HUSKELISTE

Når du skal forny dit pas, så husk: 

• Legitimation: det gamle pas eller dåbsattest og sundhedskort. 

• Et vellignende foto, der overholder politiets regler. 

• Dankort eller kontanter. Det nye pas skal betales ved bestilling. 

• Ansøgningsblanket, som du finder på www.kk.dk/borgerservice.

Hvordan skal fotoet se ud?

Fotoet skal leve op til politiets krav. Vil du være sikker på, at dit foto 
opfylder kravene, kan du gå til en fotohandler. 

• Formatet skal være 45 mm x 35 mm. 

• Dit hoved skal måle mellem 30 mm og 36 mm. 

• Det skal være taget lige forfra. 

• Der må kun være en person på billedet. 

• Øjnene skal være åbne og munden lukket. 

• Baggrunden skal være ensfarvet. 

•  Briller må ikke være mørke, og der må ikke være reflekser i 
glasset.

Hvad koster et nyt pas?

Det nye pas skal betales ved bestilling. Du kan betale kontant eller 
med Dankort. 

• 0-18 år: 115 kr. 

• 18-64 år: 600 kr. 

• + 64 år: 350 kr.

GUL, BLÅ ELLER PRIVAT SYGESIKRING?

Det gule sundhedskort dækker ved kortere ferier i EU og en række 
andre lande. Det blå EU-sygesikringskort skal du bruge, hvis du skal 
rejse i EU og være væk mere end en måned. Som hovedregel giver 
EU-sygesikringskortet dig ret til at bruge det offentlige sundheds-
system på samme måde som det pågældende lands egne borgere. 
Det betyder, at man i nogle lande selv skal betale for en del af be-
handlingen. Vil du være dækket for hjemtransport eller yderligere 
hjælp, bør du tegne en privat rejseforsikring.

Særlige forhold

Du kan læse mere om reglerne for sygesikring på www.kk.dk/
borgerservice. Her finder du detaljeret information om, hvornår du 
er dækket af sundhedskortet, og hvornår du har brug for et EU-
sygesikringskort.

INDEN DU 
REJSER



PAS

Det tager 14 dage at få udstedt et nyt pas, så tjek dit pas i god tid, 
inden du skal af sted. Du skal medbringe et foto, der lever op til 
politiets krav samt gyldig legitimation. På www.kk.dk kan du printe 
ansøgningsblanketten og læse om regler for fotos og legitimation. 
Skal du bestille pas til dit barn, skal både du og barnet møde op. 
Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive 
ansøgningsblanketten.

DET GULE SUNDHEDSKORT

Sundhedskortet dækker på ferierejser i EU og en række andre 
europæiske lande. I Norden dækkes udgifter til lægebehandling og 
merudgifter til hjemtransport. I EU dækkes udgifter til lægebehandling, 
men du betaler selv for hjemtransport. I resten af verden dækker 
sundhedskortet ikke. Har du mistet kortet, kan du bestille et nyt på 
www.kk.dk uden brug af digital signatur. Det koster 160 kr. i gebyr.

DET BLÅ EU-SYGESIKRINGSKORT

Det gule sundhedskort er tilstrækkeligt til de fleste rejser i EU og 
Europa, men i nogle tilfælde kan du få brug for et EU-sygesikringskort. 
Det gælder ved rejser over en måned, hvis du skal studere eller i 
praktik, eller hvis du har en kronisk lidelse. EU-sygesikringskortet 
bestiller du på www.kk.dk. Det er gratis og kræver ikke digital 
signatur.

VÆR FORBEREDT TIL REJSEN

Er dit pas udløbet? Er du i tvivl om din sygesikring i udlandet? Så kan 
vi hjælpe dig i Københavns Borgerservice. Hvis du skal forny passet, 
skal du kigge forbi et af de lokale borgerservicecentre. Har du brug 
for et EU-sygesikringskort, eller har du mistet dit gule sundhedskort, 
så tager det fem minutter at bestille et nyt på www.kk.dk.

Indre By, Jarmers Plads 7

Sundby, Amager Centret 147 

Valby, Gl. Køge Landevej 1-3, Toftegårds Plads

Vanløse, Vanløse Torv 1

Østerbro, Trianglen 1
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SÅDAN FINDER DU BORGERSERVICE

www.kk.dk

Tlf: 33 66 33 66

Åbningstid: mandag til fredag 10.00 – 18.00. Telefontid: 8.00 - 18.00.


