Viisumianomus
Huomio! Kirjoitettava isoin kirjaimin kuulakärkikynällä tai koneella
Vakuutan tässä anomuksessa antamani tiedot täydellisiksi ja oikeiksi. Olen tietoinen, että väärien tietojen antaminen voi johtaa viisumin
epäämiseen tai myönnetyn viisumin lakkauttamiseen sekä muihin Venäjän lainsäädännön edellyttäviin toimenpiteisiin. Lupaan lähtemään
Venäjältä saadun viisumin voimassaoloaikana. Olen tietoinen, että viisumin olemassaolo ei automaattisesti takaa Venäjälle maahantulon
oikeutta. Jos minua kielletään maahantulemasta, en vaadi kustannusten korvausta.
1. Kansalaisuus (Jos Teillä on ollut Neuvostoliiton tai Venäjän kansalaisuus, milloin ja missä
yhteydessä olette sen vaihtanut)

7. Matkan tarkoitus

8. Viisumin tyyppi
2. Sukunimi (passin mukaan)

9. Kertaisuus
Yksikertainen

3.Etunimet (passin mukaan)

Kaksikertainen

10. Venäjälle tulopäivä

Monikertainen
11. Venäjältä lähtöpäivä

(pp/kk/vv)
4. Syntymäaika (pp/kk/vv)

5. Sukupuoli
mies

12. Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä
nainen

6. Passin numero
Myönnetty
(pp/kk/vv)

(pp/kk/vv)

Edellisen käynnin päivämäärä Venäjälle (pp/kk/vv)
Viimeinen voimassaolopäivä
(pp/kk/vv)

…alkaen

…asti

13. Venäläinen matkanjärjestäjä (turistille - matkatoimiston nimike ja referensinumero, liike - järjestön nimi ja kaupunki, yksityinen matka - kutsuvan henkilön suku-, etunimi ja kotiosoite)

14. Matkareitti (kohteet)

15. Onko teillä Venäjällä voimassa oleva vakuutus?
kyllä

Minkä yhtiön vakuutus?

ei

16. Mukana seuraavat alle 16 - vuotiaat lapset ja muut sukulaiset:

ei

Sukunimi, etunimi, syntymäaika (pp/kk/vv), kotiosoite

17. Muut joskus käytetyt nimet (ennen vihkimistä, salanimi, arvonimi jne)
18. Kotiosoite, puhelin, faksi, sähköposti

Valokuva
19. Syntymäpaikka (jos syntymäpaikanne on Venäjä, milloin ja mihin maahan olette muuttanut)

20. Työ- tai opiskelupaikka, ammatti (nimike, osoite, puhelin faksi sähköposti)
Suostun, että henkilötietoni käsitellään ja
tallennetaan koneellisesti viisumin myöntämisen
päätöksen tekemiseksi.

Päivämäärä (pp/kk/vv), Allekirjoitus

21. Venäjällä asuvat sukulaisenne
(etu- ja sukunimi, sukulaisuus, syntymäaika, kotiosoite)

kyllä

VIISUMITILAUS (TÄYTÄ AINA TÄMÄ OSA)
Tilaajan nimi tai yritys

GSM
Puh.
Fax

E-mail

Osoite

Postitoimipaikka

Kohdekaupungit
Venäjällä:
Viisumin alkamispäivä:
KÄYNTIKERTOJEN MÄÄRÄ:

Viisumin päättymispäivä:
MATKAN TARKOITUS:(rastita sopivin vaihtoehto ja tarkenna ympäröimällä)

kertaviisumi

turismi / autoturismi / ostosmatka / yksityisvierailu / tankkausmatka

kaksikertaviisumi

kuljettaja: henkilöauto / kuorma-auto / linja-auto

monikertaviisumi

työmatka (majoittuminen ja rekisteröinti hotellissa)
Työnteko ja / tai asuminen Venäjällä (rekisteröinti tarpeen; lisätietoja
Lähialuematkoista)

MUU TOIMENPIDE:

kulttuurisuhteet

Pikakäsittely ( lisämaksu 55 - 200€ )
Haluttu viisumin valmistumispäivä:

muu:

VIISUMIN TOIMITUSTAPA:
tilaan Lähialuematkoilta matkavakuutuksen

noudetaan Lähialuematkojen toimistosta,

viisumin voimassaoloajalle

Vuorimiehenkatu 3, 00140 Helsinki

vanhempien passilla matkustava lapsi

noudetaan Lähialuematkojen toimistosta, rautatieasemalta

(kaksikerta– tai monikertaviisumissa lisämaksu)

Asema-aukio 1, 00100 Helsinki

Ohessa venäläisen osapuolen virallinen kutsu / puolto
kyllä

ei

toimitetaan postiennakolla yo. Osoitteeseen + postituskulut
postitse laskulla (vain sopimusasiakkaille)

Viisumianomus liittyy Lähialuematkoille tekemääni

asiakasnumero

hotellihuonevaraukseen
kuljetusvaraukseen
noudetaan:
noutopaikka
Lähialuematkojen tiedoksi:

MUISTA
ALLEKIRJOITUS

Tilaajan allekirjoitus

HUOM: Anomuksen jättäminen käsittelyyn on sitova
Peruutuskulut 100%
TIEDUSTELE
VALMISTA
VIISUMIASI
(09) 6689 5735

