
Kvittering och legitimering

När du hämtar ett paket hos ett ombud, terminal eller tar emot en leverans hemma,  
behöver du kunna legitimera dig – antingen med traditionell legitimation eller digital (BankID eller Freja eID). 
Om du använder BankID eller Freja eID behöver varken du eller bud visa legitimation.

 – Visa alltid giltig legitimation.

 – Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och  
namnet på försändelsen.

 – Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation.

Checklista legitimationer

Svenska körkort

Svenskt EU-pass

ID-kort utfärdat av Skatteverket

Nationellt ID-kort,  
utfärdat av svensk polis

Annat SIS-märkt identitetskort  
och tjänstekort

Utländskt nationellt ID-kort utfärdat  
i länder inom Schengenområdet*

Se vilka legitimationer som är godkända hos DB Schenker.

Kan se lite olika ut men har alltid SIS-symbolen. 
Förekommer även i stående format. 

* Länder inom Schengenområdet: 
Belgien, Liechtenstein, Slovakien, Danmark, 
Litauen, Slovenien, Estland, Luxemburg, Spanien, 
Finland, Malta, Sverige, Frankrike, Nederländerna, 
Tjeckien, Grekland, Norge, Tyskland, Island, Polen, 
Ungern, Italien, Portugal, Österrike, Lettland, 
Schweiz.

Samtliga pass inom EU utfärdas enligt gemensam 
standard. Provisoriskt/tillfälligt pass gäller ej som 
legitimation



Mottagare med förordnad förmyndare 
eller god man

Paket kan lämnas ut till person som är förordnad som 
förmyndare eller god man för mottagaren. Den person 
som hämtar försändelsen i egenskap av förordnad 
förmyndare eller god man för mottagaren ska styrka sin 
egen identitet samt att han/hon är behörig med 
uppvisande av ett gällande förordnande (utfärdat av 
domstol eller överförmyndare). På förordnandet anges 
namn och personnummer.

Paketmottagare på försändelse står i ett företagsnamn

För det fall en försändelse är adresserad till ett företag utan angivande av kontaktperson ska företrädaren  
som hämtar ut försändelsen legitimera sig med giltig legitimation. Vid ombudsleverans uppvisa löpnummer  
för försändelsen, i övrigt uppge sändning-id.

Mer information om hur dina personuppgifter sparas och behandlas finns på skicka.dbschenker.com

Mottagare som är underårig  
(ej fyllt 18 år)

Mottagare som är underårig, men som har egen 
legitimation får hämta ut och kvittera paket enligt  
samma regler som gäller för övriga mottagare. I de fall 
den underårige saknar egen legitimation måste paketet 
kvitteras av den underåriges förmyndare. Förmyndare  
är i regel båda föräldrarna (vårdnadshavare). Detta  
måste kunna styrkas med ett personbevis avseende  
den underårige som kan erhållas från Skatteverket.  
Om det finns två förmyndare ska bådas legitimation 
uppvisas tillsammans med personbevis.

* Länder inom EU: 
Belgien, Kroatien, Slovenien, Bulgarien, Lettland, 
Spanien, Cypern, Litauen, Storbritannien, Danmark, 
Luxemburg, Sverige, Estland, Malta, Tjeckien, 
Finland, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Polen, 
Ungern, Grekland, Portugal, Österrike, Irland, 
Rumänien, Italien, Slovakien.

Kan variera något i utseende för olika länder. 

Kan variera i utseende för olika länder.

*Länder inom Norden:  
Danmark, Finland, Island, Norge.

Utländskt EU-pass* Utländskt pass utanför EU Nordiskt körkort*


