
Ansökningsblankett eTA till Kanada 

Skicka din ansökan till: Alla Visum, Box 7145, 10387 Stockholm eller skanna och melja 
till kontakt@allavisum.se 

Personuppgifter 

Namn  

Födelsedatum  

Födelseland  

Födelsestad  

Nationalitet(er)  

Civilstånd  

Hemadress  

Sysselsättning 

Ange din 
nuvarande 

sysselsättning 

☐ Konst, kultur, rekreation och idrottsyrken 
☐ Affärs-, ekonomi- och administrationsyrken 
☐ Utbildning, juridik och sociala, samhälls- och statliga tjänster 
☐ Hälsoyrken 
☐ Husmor 
☐ Ledaryrken 
☐ Tillverknings- och allmännyttiga yrken 
☐ Militär/väpnade styrkor 
☐ Naturvetenskap och tillämpad vetenskap och relaterade yrken 
☐ Naturresurser, jordbruk och relaterade produktionsyrken 
☐ Pensionär 
☐ Försäljnings- och serviceyrken 
☐ Studerande 
☐ Handlare, transport- och utrustningsoperatörer och relaterade yrken 
☐ Arbetslös 
 

Ange namn på 
arbetsgivare/skola. 

Stad, land och 
sedan vilket år du 
arbetat/studerat 

där. 

 

 

  



Ansökningsblankett eTA till Kanada 

Skicka din ansökan till: Alla Visum, Box 7145, 10387 Stockholm eller skanna och melja 
till kontakt@allavisum.se 

 

Reseinformation 
Ange datum för din resa om du redan bokat. 
År / månad / dag  

Har du tidigare sökt eller haft ett visum, eTA 
eller något annat slags uppehållstillstånd till 
Kanada? 

☐ Ja         ☐ Nej 
Om ja, ange nummer på visum, eTA eller 
uppehållstillståndet: 
 

Har du någonsin nekats visum eller inresa till 
Kanada eller beordrats att lämna Kanada eller 
något annat land/territorium? 

 ☐ Ja         ☐ Nej 

Har du någonsin begått, blivit arresterad för, 
åtalad för eller dömd för något brott i något 
land/territorium? 

☐ Ja         ☐ Nej 

Har du fått diagnosen tuberkulos under de 
senaste två åren eller har du varit i nära kontakt 
med en person med tuberkulos? 

☐ Ja         ☐ Nej 

Har du något av dessa tillstånd? Obehandlad 
syfilis, obehandlat drog- eller alkoholberoende, 
obehandlat psykiskt tillstånd med psykos? 

☐ Ja         ☐ Nej 
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