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KROATISKE OPHOLDSKORT 

 

Følgende indhold er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. 
Listen må ikke betragtes som udtømmende. 
 
 
 

GYLDIGE KORThh 
 
1. Elektroniske opholdskort til EU/EØS/schweiziske statsborgere, 2013-model 
 
2. Elektroniske opholdskort til EU/EØS/schweiziske statsborgere, 2016-model 
 
3. Opholdstilladelse i klistermærkeform, ”Schengen”-model 
 

 
 

HISTORISKE KORThh 

 
 Ingen historiske kort 
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1. Elektronisk opholdskort til EU/EØS/Schweiziske statsborgere, 2013-
model 

Førstelinje 

  
 

 
Figur 1: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 2: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 3: UV-reaktioner på forsiden (PRADO) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 To versioner af dette kort:  
a) Midlertidig opholdstilladelse: Privremeni 

Boravak. Kortet er gyldigt i maks. 5 år.  
b) Permanent opholdstilladelse: Stalni Boravak. 

Kortet er gyldigt i maks. 10 år. 

 Kortet udstedt første gang den første juli 2013 
 

Mærk kortet 
 

 Det primære personbillede er integreret i kortet  
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 86x54 mm (kreditkortstørrelse) 

 Oplysninger angivet på forsiden: Navn, gyldig til, 
udstedelsessted og –dato, tilladelsens type*, 
bemærkninger, kortholders underskrift 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Fødselsdato og 
–sted, køn, nationalitet, bemærkninger**, 
udstedende myndighed (underskrift) 

 MRZ-kode på bagsiden 

 Synlig chip på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Kinegram i øverste højre hjørne af personbilledet 

 OVI i øverste venstre side på forsiden 

 CLI/MLI med sekundært personbillede i øverste 
venstre hjørne af bagsiden 

 
Vurder under UV-lys 

 

 *EU*EU*EU skrevet kontinuerligt i blå og grøn på 
både for- og bagside 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset 

 Personbillede formenligt lasergraveret 

 Mikrotekst i UV-trykket (EU EU EU kontinuerligt) 

 PRADO kode: HRV-HO-02001, HRV-HO-03001 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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1. Elektronisk opholdskort til EU/EØS/Schweiziske statsborgere, 2016-
model 

Førstelinje 

  
 

 
Figur 4: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 5: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 6: UV-reaktioner (PRADO) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Kortet udstedes også til tredjelandsstatsborgere, 
som er familiemedlemmer til EU-statsborgere (eller 
statsborgere i Island, Norge eller Liechtenstein). 
Efter den 22. juli 2017 får tredjelandsstatsborgere, 
som er familimedlemmer til EU-statsborgere udstedt 
opholdstilladelser i stedet for opholdskort. 

 Kortet udstedt første gang den 27. oktober 2016 

 To versioner:  
a) Midlertidig opholdstilladelse: Privremeni 

Boravak. Kortet er gyldigt i maks. 5 år. 
b) Permanent opholdstilladelse: Stalni Boravak. 

Kortet er gyldigt i maks. 10 år. 
 

Mærk kortet 
 

 Det primære personbillede er integreret i kortet  
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 86x54 mm (kreditkortstørrelse) 

 Oplysninger angivet på forsiden: Navn, gyldig til, 
udstedelsessted og –dato, tilladelsens type, 
bemærkninger, kortholders underskrift 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Fødselsdato og –
sted, køn, nationalitet, bemærkninger, udstedende 
myndighed (underskrift) 

 MRZ-kode på bagsiden 

 Synlig chip på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Kinegram i øverste højre hjørne af personbilledet 

 OVI i øverste venstre side på forsiden 

 CLI/MLI med sekundært personbillede i øverste 
venstre hjørne af bagsiden 

 

Vurder under UV-lys 
 

 *EU*EU*EU skrevet kontinuerligt i blå og grøn på 
både for- og bagside 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset 

 Personbillede formenligt lasergraveret 

 Mikrotekst i UV-trykket (EU EU EU kontinuerligt) 

 PRADO kode: HRV-HO-03002, HRV-HO-04002 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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2. Opholdstilladelse i klistermærkeform ”Schengen”-model 
 

Førstelinje 

  
 

 
Figur 7: Tilladelsen i almindeligt lys (EdisonTD) 

 

 

 
Figur 8: UV-reaktioner (EdisonTD) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

Mærk kortet 
 

 Klistermærke 
 

 
Vurder kortet i almindeligt lys 

 

 Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

Vurder under UV-lys 
 

 Fluorescerende grønt tryk med bogstaverne RH 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 

 


