
Ansökningsblankett ESTA till USA 

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

 

För- och efternamn enligt passet 
 

Kön 
 

Födelsedatum 
 

Födelsestad enligt passet 
 

Födelseland 
 

Passnummer 
 

Medborgarskap 
 

Passets utfärdandedatum 
 

Passets sista giltighetsdag 
 

Övriga medborgarskap 
 

Tidigare medborgarskap (ange 
land samt datum från och till) 

 

  



Ansökningsblankett ESTA till USA 

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

Övriga namn och alias 

Har du ett pass från annat land? 
Om ja, ange vilket land, passnummer och sista 

giltighetsdatum. 

Din fullständiga hemadress 

Telefonnummer 

E-postadress

Din mors namn 

Din fars namn 

Nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Ange 
namn på arbetsgivaren samt fullständig adress. 

Är du medlem i CBP Global Entry Program 
(Ange PASSID / Membership number eller svara 
nej om du inte vet vad det är) 

☐ Ja ☐ Nej

Ska du direkt resa vidare till annat land (transit)? ☐ Ja  ☐ Nej

Om du svarar nej ovan, ange adress till din 
kontakt i USA. Det kan till exempel vara ditt 
hotell. 

Kontaktperson. 
I USA eller annat land.  
Namn, e-post och telefonnummer. 



Ansökningsblankett ESTA till USA 

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

 

Har du en fysisk eller psykisk störning; eller är du 
en drogmissbrukare eller missbrukare; eller har 
du för närvarande någon av följande sjukdomar 
(smittsamma sjukdomar anges i enlighet med § 
361(b) i lagen om offentlig hälsovård): 
 

• Kolera 
• Difteri 
• Tuberkulos, smittsam 
• Pest 
• Smittkoppor 
• Gula febern 
• Viral hemorragisk feber, inklusive Ebola, 

Lassa, Marburg, Krim-Kongo 
• • Allvarliga akuta luftvägssjukdomar som 

kan överföras till andra personer och 
som sannolikt kan orsaka dödlighet. 

 

☐ Ja  ☐ Nej 

Har du häktats eller dömts för något allvarligt 
brott mot någon person, myndighet eller 
egendom? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Har du brutit mot någon lag gällande innehav, 
brukande eller försäljning av illegala droger? ☐ Ja  ☐ Nej 

Har du sysslat med eller tänker du syssla med 
något av följande; terrorism, spionage, 
folkmord? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Har du sysslat med bedrägeri, eller angett 
felaktiga uppgifter om dig själv eller andra i syfte 
att skaffa visum eller inresetillstånd till USA? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Söker du anställning i USA, eller har du tidigare 
tagit anställning i USA utan tillstånd från 
myndigheterna? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Har du tidigare nekats visum till USA eller blivit 
nekad inresa i USA? ☐ Ja  ☐ Nej 

Har du någonsin stannat i USA längre än ditt 
visum eller tillstånd medgav? ☐ Ja  ☐ Nej 

Har du varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, 
Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen efter den 1 
mars 2011? (om ja, land, datum, syfte) 
 

☐ Ja  ☐ Nej 

 

 


	Föroch efternamn enligt passet: 
	Kön: 
	Födelsedatum: 
	Födelsestad enligt passet: 
	Födelseland: 
	Passnummer: 
	Medborgarskap: 
	Passets utfärdandedatum: 
	Passets sista giltighetsdag: 
	Övriga medborgarskap: 
	Tidigare medborgarskap ange land samt datum från och till: 
	Övriga namn och alias: 
	Har du ett pass från annat land Om ja ange vilket land passnummer och sista giltighetsdatum: 
	Din fullständiga hemadress: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Din mors namn: 
	Din fars namn: 
	Nuvarande eller tidigare arbetsgivare Ange namn på arbetsgivaren samt fullständig adress: 
	undefined: Off
	Nej: Off
	Ja: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Ja NejOm du svarar nej ovan ange adress till din kontakt i USA Det kan till exempel vara ditt hotell: 
	Ja NejKontaktperson I USA eller annat land Namn epost och telefonnummer: 
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Ja_4: Off
	Nej_4: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Ja_5: Off
	Nej_5: Off
	Ja_6: Off
	Nej_6: Off
	Ja_7: Off
	Nej_7: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Ja_8: Off
	Nej_8: Off


