Få NemID udleveret straks ved personligt fremmøde hos Borgerservice.
Fuldmagtsreglerne gælder ikke for NemID. NemID er altid personligt.
Inden udlevering skal man have læst og accepteret NemID reglerne på
https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/regler/

Gyldig legitimation
Der er flere veje til at få udstedt NemID. For at få NemID skal du kunne legitimere dig, og i det
følgende kan du læse om de forskellige muligheder for legitimation.
Hvis du ønsker at få udleveret NemID med det samme, skal du møde personligt op på et
borgerservicecenter. Du skal medbringe gyldig billedlegitimation, som bekræfter din identitet. Dit
cpr-nummer skal fremgå af den valgte legitimation. Desuden skal du besvare 2-4 kontrolspørgsmål
korrekt, eller du kan stille med et vitterlighedsvidne, som kan bekræfte din identitet.
Vitterlighedsvidnet skal være fyldt 15. år, kunne fremvise egen gyldig legitimation og underskrive
en tro- og- loveerklæring under strafansvar.
Hvis du ikke ønsker at besvare kontrolspørgsmål eller stille med et vitterlighedsvidne, vil du i stedet
få NemID sendt til din hjemmeadresse.
Du har flere muligheder for at legitimere dig:

Legitimation med billede
Du kan bruge en af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne*)
Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland
Forsvarets identitetskort (fra DK)
Natopas
Politilegitimationskort (fra DK)
Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark
Danske pengeinstitutters ID-kort
Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan
anvendes som rejsedokument i Schengen lande.

*) herunder accepteres et knallertkørekort udstedt i Danmark, såfremt dette er identisk med det
lyserøde (moderne) kørekort til bil eller motorcykel. Det gamle knallertførerbevis (gule) kan ikke
anvendes, da der er påtrykt, at dette ikke kan anvendes som legitimation.

Hvis dit cpr-nummer ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal du derudover
medbringe legitimation, hvoraf dit cpr-nummer fremgår. Se listen over legitimation uden billede
herunder.

Legitimation uden billede
Hvis du ikke har billedlegitimation, skal du medbringe to andre typer af legitimation, hvoraf den ene
type skal indeholde cpr-nummer:
•
•
•
•

Dåbs- eller navneattest
Sundhedskort (Sygesikringskort) eller bopælsattest
Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skat
Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (max. tre måneder gammel)
• 1. SU
• 2. Dagpenge
• 3. Folkepension
• 4. Tjenestemandspension
• 5. Kontanthjælp
• 6. Starthjælp
• 7. Introduktionsydelse
• 8. Børnepenge
• 9. Efterløn
• 10. Medicintilskud
• 11. Sygedagpenge
• 12. Førtidspension

Bemærk, at mindst et af legitimationsbeviserne skal være sundhedskort (sygesikringskort),
bopælsattest eller dåbs- eller navneattest.

