
FIAP Profil og Life Card 

 

FIAP Life Card er et identifikationsdokument på størrelse med kreditkort, der fungerer som et id-kort og, i 
modsætning til det ældre 'Photographer's Card', har et unikt ID-nummer. Selvom det ikke har nogen status 
uden for FIAP, kan kortet være meget nyttigt at vise som en fotografisk legitimation. 

 

FIAPs regler kræver, at du skal være indehaver af et Life Card, før du kan ansøge om en FIAP-udmærkelse. 
Du skal også være indehaver af et Life Card for at deltage i enhver FIAP-kongres, generalforsamling eller 
FIAP-fotomøde. Du kan til enhver tid ansøge om et Life Card uden nødvendigvis at have eller være ansøger 
om en udmærkelse. 

 

Prisen på et Life Card 

    Prisen for et Life Card er €50 plus porto og PayPal-gebyrer. 

    Fra den 30. juni 2021 og for de næste to år er omkostningerne reduceret til €25 plus porto og PayPal-
gebyrer. 

 

Ansøgning om et nyt Life Card 

    Ansøgninger om Life Cardet skal ske via FIAP-platformen på: www.myfiap.net/user/register/fp 

    Gebyret for Life Cardet betales via hjemmesiden (se Cost of a Life Card). 

 

Websiden har en video, der forklarer processen. Sammenfattende er der to faser. Først opretter og 
validerer du en "Personlig profil". For det andet ansøger du om dit Life Card. 

 

    Når din "Personlige profil" er oprettet, vil du blive forsynet med et "FP-nummer". Dette er et tilfældigt 7-
cifret nummer, som også vil være dit "brugernavn". Dette sammen med din valgte adgangskode vil give 
adgang til din "Personlige profil" i fremtiden. 

    Når du modtager dit Life Card, vil det bære et andet nummer, som normalt starter med tallene 208 (FNs 
landekode for Danmark), efterfulgt af yderligere 5 cifre. 

    Du skal opbevare disse numre et sikkert sted, fordi du bliver bedt om at forsyne dem begge med enhver 
ansøgning om en FIAP-udmærkelse. 

 

Kort udstedt i 2018 eller tidligere 



    Hvis du allerede er indehaver af et Life Card eller det ældre FIAP Photographers Card, og din sidste FIAP-
udmærkelse blev opnået i 2018 eller tidligere, vil kortet være blevet udleveret, uden at du har oprettet en 
"Personlig profil". 

    Før du kan ansøge om en ny udmærkelse, skal du bruge FIAP-platformen til at oprette din "Personlige 
profil" og modtage dit "FP-nummer". Men gå ikke videre til anden fase for at ansøge om et Life Card. På 
den måde bliver du ikke opkrævet igen. 

 

Opdatering af et Life Card med en ny udmærkelse 

    Når FIAP opdaterer din "Personlige profil" med din nye udmærkelse, genererer platformen en e-mail til 
dig, der inviterer dig til at opdatere dit Life Card. Fra 1. januar 2021 er denne service gratis. 

    Det er ikke obligatorisk at opdatere dit Life Card. For at opdatere dit Life Card skal du gå til din 
"Personlige profil" og anmode om det opdaterede kort. 

 

Erstatning for et mistet eller beskadiget Life Card, eller for en navneændring 

    Et erstatningsLife Card er tilgængeligt via din "Personlige profil" 

    Gebyret vil være som for et nyt Life Card (se Prisen for et Life Card). 

 

(oversættelse og tilretning af FIAP Profile & Life Card fra The Photographic Alliance of Great Britain) 
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