
Hyväksyn antamieni tietojen automaattisen käsittelyn, siirron        ________ ___________________
ja tallentamisen sähköisesti haettavaa viisumitarkoitusta varten.    PÄIVÄYS ja ALLEKIRJOITUS

Seuraavista tiedoista viisumihake-
mukseen tulee *-merkityt

1. *Anojan suku- ja etunimet + s.aika

2. *Kotiosoite
Katu-/tie nro. & postinro & paikkakunta

3. Puhelinnro. (lankanro./matkapuhelin)

4. Sähköpostiosoite (suotava tieto)

5. *Passitiedot + 6 kk sääntö + 2 tyhjää sivua

6. Matkakohde/-kohteet e-viisumialueella

7. *Majoituskohde; oltava nimi, osoite ja
    puhelinnumero

8.*Menopäivä-paluupäivä alk. klo 24.00

9. *Oletko käynyt aikaisemmin Venäjällä?

a) *EI /KYLLÄ käyntien lukumäärä

b) *Edellinen käynti menopv. & paluupv

10.* a) Työ-/opiskelupaikan/koulun tiedot,
      nimi, osoite ja puhelinnumero
 b) *Ammatti / toimi / opiskelija/koululainen

*LISÄTIETOJA, liitteenä tarvitaan tiedot;
Venäjällä asuvat sukulaiset: sukulaisuus-
suhde, nimi, osoite ja puhelinnumero.

E-VIISUMIN HAKEMUSLINKKI
omatoimihakijoille

http://electronic-visa.kdmid.ru/

Kauttamme saatte viisumeiden
ja vakuutusten lisäksi
- majoitukset & ruokailut
- opastus- ja tulkkauspalvelut
- museo-/käyntikohdeliput
- kuljetukset 16-55 paikkaisilla
  hyvätasoisilla turistibusseilla
www.matka-mekka.fi  02-8423512

matka-mekka@matka-mekka.fi

Linkistä kaikki esimerkkitiedot, mitkä auttavat hyvän viisumikuvan määrittelyssä valokuvaajaa!
www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14924_Passikuvaohje_13-09-2013_FI.pdf

OHJE SÄHKÖISEN-, eli e-VIISUMIN HANKINTAAN TARVITTAVISTA
TIEDOISTA SILLOIN, KUN VIISUMI HAETAAN KAUTTAMME.

Meidän tavoitteena on saada sellaiset tiedot Valmismatkojemme/ryhmiemme matkustajista,
jotka varmentavat heidän tavoitettavuutta ennen matkaa ja myös matkan aikana.

Muutamalla lisätiedolla voimme ennakoida ennen matkaa myös sitä, mihin seikkoihin on
kiinnitettävä riittävää huomiota ja varauduttava matkankin aikana. Pieneltäkin tuntuvalta

tiedolla voi olla matkan sujuvuuteen ja laatutasoon merkittävä vaikutus koko ryhmällekin.
Tästä on kokemustietoa, jota on voitu saada tähänastisesta vanhan käytännön viisumianomustiedosta.

ARVOISA ASIAKKAAMME, UUSI AIKA HANKKIA VIISUMI VENÄJÄLLE,
RAJOITETULLE ALUEELLE ON ALKANUT ja HELPOTTUNUT!

Viisumin voi hankkia omatoimisesti kun mm. hotellivahvistuksia ja referenssejä ei tarvita.
Matkatoimistot ja viisumivälittäjät toimittavat viisumeita veloittaen toimenpidekustannukset.

Me emme pyri bisneshakuisuuteen, jokainen päättäköön itse, miten hankkii viisumin.
Mikäli viisumia ei haeta kauttamme on huomioitava, että Venäjän passintarkastuksessa

on esitettävä todistus matkustajavakuutuksesta RU/ENG kielellä Venäjällä oleskelun ajaksi.
Kauttamme hankittuihin viisumeihin sisältyy hoito-/kuljetuskuluvakuutus.

Vuorobussilla matkustettaessa saatetaan rajalla vaatia selvitys paluusta Venäjältä, esim. matkalippu.

M-M03102019

KALLE BERNHARD

>> <<_______________

 PASSITIEDOT TARVITAAN VÄRIKOPIONA

Viimeinen voimassaolopäivä

KULKEVAINEN

- passin oltava voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisestä
- passin oltava ehjä (eikä mielellään suojakansissa rajalla)
- passissa oltava vähintään kaksi (2) tyhjää, leimatonta sivua
- lähetä värikopio anomustietoja varten 12,5x18 cm koossa
- PASSIKUVA (1 kpl) VÄRILLISENÄ 35 x 45 mm koossa,
  päälaen ja leuankärjen väli 32-34 mm. Päälaen yläpuolella
  kuva-arkin yläreunaan oltava vähintään 4 mm ja max 6 mm.
         Väärillä mitoilla olevat kuvat ei mene anomukseen!
          TAUSTAVÄRI luonnonvalkea tai vaaleansininen.

Jos passi on yli 6 kk vanha EI kuva saa olla sama, kuin
passissa, on siis vanha! Kuvan voi lähettää sähkö-
postin liitteenä JPG-(jpeg) tiedostona edellä
mainitussa koossa. Älä ota riskiä kuvan kanssa.
Jos ohjeita ei noudateta niin matkatoimisto
veloittaa käsittelymaksun hylätystäkin anomuk-
sesta. Toimithan siis ohjeet ensin lukemalla!

Jos teet itse anomuksen kirjoita merkit Ä = AE, Ö = OE
ja Å = AA. Siis tarkoin koneluettavan rivin mukaisesti.

Aloita sukunimesi ensimmäisellä kirjaimella ja
nimien väliin tyhjä merkkiväli. (Ei siis < -merkkejä.)


