НАЗВА ТУРУ_______________________________________________________________________________ДАТА ТУРУ_________________________

АНКЕТА ТУРИСТА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВІЗУ
В КРАЇНИ ШЕНГЕНСЬКОЇ УГОДИ
Увага! Заповнювати українською мовою.
Анкети без власноручного підпису в роботу не приймаються!
Прізвище ______________________________________________ Ім’я ____________________________
Попереднє прізвище (при народженні) _____________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік) __.__.____ р. Ідентифікаційний код _______________________
Місце народження (країна, область, район, місто)_____________________________________________
_______________________________ Громадянство при народженні _____________________________
Серія і № закордонного паспорта ___________________ Дата видачі (число, місяць, рік) __.__.____ р.
Дійсний до (число, місяць, рік) __.__.____ р. Місце видачі (код, місто) __________________________
Інші закордонні паспорти:
є
відсутні
Біометричні дані: не здавав / не здавала
здавав / здавала __.__.____р.
Шенген візи за три останні роки:
не було
були – копії віз надішлю
Серія і № внутрішнього паспорта ___________________ Дата видачі (число, місяць, рік) __.__.____ р.
Ким виданий ___________________________________________________________________________
Прописка (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)___________________
_______________________________________________________________________________________
Домашній тел: код ________ № ________________ Мобільний тел: _____________________________
Залишок коштів на рахунку в банку вимогам консульства, а саме 50€ на кожний день в турі:
відповідає не відповідає.
Дохід за місцем праці за останні 6 місяців ________________ грн.
Посада ________________________________________________________________________________
Місце роботи (навчання) _________________________________________________________________
Адреса роботи (навчання) ________________________________________________________________
____________________ індекс ______________ Робочий телефон код ________ №_________________
Сімейний стан: Неодружений (на)

Одружений (на)

Розлучений (на)

Удівець (вдова)

Для дітей до 18 років:
Прізвище та ім’я батька _______________________________________________________
Прізвище та ім’я матері _______________________________________________________
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

відсутній
відсутня

Я підтверджую, що я не був (не була) депортований з жодної країни – учасниці шенгенської угоди.
Я попереджений про те, що у випадку надання неправдивих відомостей в анкеті мені може бути відмовлено у видачі
візи.
Зобов'язуюсь вчасно надати всі необхідні для здійснення туру документи.
Я погоджуюсь з тим, що фірма, яка запрошує, та фірма, яка виконує послуги з оформлення виїзних документів (в
подальшому «Виконавець»), не можуть вплинути на рішення консульства про надання візи для в'їзду до країн
Шенгенської угоди а також на термін оформлення візи та дати отримання готових документів.
На вимогу консульства зобов'язуюсь донести всі додаткові документи, які будуть від мене вимагатись, з’явитись до
консульства особисто. Я погоджуюсь з тим, що мені може бути відмовлено у візі у разі невиконання цих вимог.
Я погоджуюсь з тим, що «Виконавець» не несе відповідальності за відмову консульства у видачі візи, а також за
понесення мною будь-яких витрат внаслідок цих дій.
Зобов'язуюсь не порушувати вказаний у візі термін перебування в країнах Шенгенської угоди, використовувати
туристичну візу виключно з метою туризму та дотриманням програми туру.
Я підтверджую, що відомості, наведені в анкеті, відповідають дійсності, в чому власноручно підписуюсь.

Дата заповнення

_____________________

Підпис ________________________________________

