Ansökan – Reservkort med tjänstelegitimation (SITHS)
Jag är i behov av reservkort för att utföra mina arbetsuppgifter
Personuppgifter (reservkortsmottagare)
Personnr (12 siffror) __________________________________
Namn _____________________________________________
Arbete

VGR

Kommun

Privat

Enhet_______________________________________________
Telefonnr som du är nåbar på___________________________

Önskar reservkort pga:
o
o
o
o
o

Glömt ordinarie kort
Förlorat ordinarie kort
Kort slutat fungera
Förlängning (certifikat till redan mottaget
reservkort)
Annat:__________________________
________________________________

Email_______________________________________________
Nedanstående ifylls och kvitteras av behörig reservkortsadministratör.
Ifylls av reservkortsadministratör
Kortnummer 9752 2679 957 _______________________________
Certifikatet ska gälla t.om _______________________ (max 6 mån)

Reservkortsadministratör

Personen ovan har vid mottagandet av reservkort identifierats genom:

________________________________

Körkort (4D ref-nr)

Telefonnr________________________

____________________________________

SIS-godkänt ID-kort (SISnr) ____________________________________
Skatteverkets kort (kortnr) ____________________________________
Pass (vinröd bok - passnr) ____________________________________

Personnr 12 (siffror)

Ort______________________________
Datum___________________________

Nationellt ID-kort (kortnr) ____________________________________

Underskrift

Intygsgivarens personnr

______________________________

Intygsgivarens namn

____________________________________
_____________________________________

Legitimation är giltig t.om. __________________

Namnförtydligande
______________________________

OBS! Vid intygsgivning glöm ej att fylla i både personnummer och namn
Nedanstående ifylls och kvitteras av reservkortsmottagaren.
Jag har mottagit ett reservkort med min tjänstelegitimation med korrekta uppgifter. Jag är införstådd med vilka regler som gäller
vid användning, hantering och förlust av detta kort och jag förbinder mig att följa dessa regler och att återlämna kortet när jag
slutar min anställning eller mitt uppdrag.
Ort ______________________________ Datum____________________________________
Underskrift mottagare _______________________________ Namnförtydligande _______________________________________
•
•
•
•
•

Påskriven komplett beställningsblankett mailas inscannad till telefonisterna.televaxeln.ss.su@vgregion.se
Original sänds till TjänsteID Service, se postadress längst ner.
Ring 031-343 49 80 och meddela att beställningen är på väg.
Certifikatet utfärdas inom 20 min efter kontakt med Telefoniservice, därefter kan du själv hämta det.
För hjälp om hur du laddar ner certifikatet på reservkortet, gå in på TjänsteID Services hemsida för lathundar.

Nedanstående ifylls av Telefoniservice.
Ankomstdatum _______________________kl____________Av (texta) _____________________________ Sign_________________
POSTADRESS:

TjänsteID Service
Regionservice
405 44 Göteborg

BESÖKSADRESS: TELEFON:
Bergfotsgatan 2 A
431 35 Mölndal

010 473 94 99

HEMSIDA:

www.vgregion.se/tjansteidservice

E-POST:

tjansteidservice@vgregion.se
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