پرشین ویزا

تعیین وقت سفارت ایتالیا

22713787-22713788

مدارک الزم جهت درخواست ویزای ایتالیا:
•

اصل گذرنامه با حداقل  6ماه اعتبار به همراه کپی از صفحه اول گذرنامه

•

شناسنامه به همراه کپی تمام صفحات

•

 2قطعه عکس ( 3*4رنگی ،جدید ،تمام رخ ،با زمینه روشن)

•

سند مالکیت فرد متقاضی یا همسر (اختیاری)

•

قراردادهای سپردههای کوتاهمدت یا بلندمدت برای افراد صاحب حساب سپرده

•

گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک به همراه ریز پرینت سه ماه آخر برای افراد صاحب حساب سپرده

•

حداقل موجودی حساب حدود  44میلیون تومان به ازای هر نفر ( بهترین حالت موجودی حساب )

•

روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت برای صاحبات شرکت خصوصی ( مدیر عامل ،عضو هیات مدیره …)

•

مدارک شغلی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه

•

آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی سه ماه آخر برای کارمندان بخش دولتی و گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی به همراه

گواهی سابقه بیمه  6ماه پیش از سفر از تامین اجتماعی برای کارمندان بخش خصوصی
•

جواز کسب یا کارت بازرگانی برای کسبه

•

فتوکپی ویزاهای قبلی

•

در صورتی که شخص دعوتنامه دیدار اقوام و دوستان داشته باشد رزو هتل نیازی نیست.

تمامی مدارک بایستی به انگلیسی ترجمه شوند ( .با مهر و امضا رسمی دارالترجمه )
مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزای توریستی ایتالیا و ویزا جهت مالقات اقوام و دوستان ساکن ایتالیا
•

دعوتنامه تکمیل شده توسط یک شهروند ایتالیایی یا شهروند خارجی مقیم ایتالیا

مدارک شناسایی ذیل نیز میبایست به همراه دعوتنامه ارسال گردند:
شهروندان ایتالیایی :گذرنامه یا شناسنامه معتبر
شهروندان خارجی مقیم ایتالیا :اجازه اقامت که با حداقل  1ماه اعتبار از تاریخ انقضای ویزا
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•

اصل و کپی شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

•

اصل و کپی مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

•

اصل و کپی بیمه مسافرتی برای کل زمان اقامت فرد متقاضی در حوزه شنگن

•

اصل و کپی بلیط یا رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما

•

اصل و کپی رزور هتل در ایتالیا

22713787-22713788

جهت پیشگیری از برخورد به مشکالت احتمالی و اتالف وقت در اخذ ویزا به نکات زیر توجه فرمایید:
•

متقاضیان ویزای توریستی و فرهنگی به هیچ عنوان جهت تعیین وقت قبلی ،حضوری به سفارت نروند.

•

ویزای درمانی ایتالیا نیازی به وقت قبلی ندارد (دعوتنامه الزامی است).

•

حداقل  44روز مانده به تاریخ دعوتنامه برای تعیین وقت قبلی اقدام کنیم.

•

مدت زمان پاسخگویی به نتیجه درخواست ویزا توسط سفارت حداقل  14روز می باشد.
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