VISERINGSANSÖKAN
OBS! Vänligen fyll i med titelbokstäver med kullpenna eller tryck.
Jag förklarar att alla de uplyssningar jag lämnat är fullständiga och korrekta. Jag är medveten om att alla felaktiga uppgifter kommer att
leda till avslag på viseringsutfärdande eller att en redan utfärdad visering upphävs samt att jag kan underkastas lagföring enligt
lagstifningen i Ryssland. Jag förbinder mig att lämna Rysslands territorium innan viseringen löper ut. Jag har blivit informerad om att
innehavande av en visering ger mig inte rätt till automatisk inresa i Ryssland. Om jag nekas inresa, skall jag inte begära ersättning för
möjliga förluster.
1. Nationalitet (Har Ni haft Sovietunionens eller Rysslands medborgarskap, ange datum och
anledning för dess förlust)

7. Resans syfte

8. Viserings kategori och typ
2. Efternamn (enligt pass)

9. Antal inresor
2

1
3. Namn, andra namn, fadersnamn (enligt pass)

10. Ankomstdatum till Ryssland

Multipel

11. Avresedatum från Ryssland

(dd/mm/åå)

4. Födelsedatum (dd/mm/åå)

5. Kön
M

K

(dd/mm/åå)

12. Hur många gånger har Ni varit i
Ryssland?
Datum för Er senaste resa till Ryssland? (dd/mm/åå)

6. Passnummer
Datum för utfärdande

Giltigt t.o.m.

(dd/mm/åå)

från

(dd/mm/åå)

till

13. Vilket ämbetsverk kommer Ni att besöka? ((för turistviseringar – benämning och referensnummer av mottagande turistorganisation,för affärsviseringar – benämning av mottagande
organisation och ort, för privatviseringar – efternamn, namn och hemadress för mottagande person)

14. Rutt (bebyggda orter)

15. Har Ni medicinsk reseförsäkring som gäller i Ryssland?
ja

Vilken handling?

nej

16. Barn under 16 år och andra släcktingar som är inskrivna i Ert pass och följer med Er:

nej

Efternamn, förnamn, födelsedatum, (dd/mm/åå), bostadsadress

17. Andra namn någonsin använda (som ogift, pseudonym, religösa ämbeten etc.)
18. Er bostadsadress, telefonnummer, faxnummer, E-mail

Foto
19. Födelseort (om Ni föddes i Ryssland, uppge när och vilket land flyttade Ni till)

20. Sysselsättning, studier, befattning (benämning, adress, telefonnummer, faxnummer, E-mail)
Jag samtycker att mina personliga uppgifter
kommer att behadlas och översändas på
elektroniskt sätt för att fatta ett beslut om
viseringsutfärdande.
Datum (dd/mm/åå), Underskrift

21. Har Ni släcktingar i Ryssland nu för tiden?
(efternamn, namn, släcktskapsgrad, födelsedatum, bostadsadress)

ja

