Yhdenmukainen hakemuslomake1

Hakemus Schengen-viisumia varten

VALOKUVA

Tämä hakulomake on maksuton

1. Sukunimi tai -nimet (x)

VIRANOMAINEN
TÄYTTÄÄ

2. Sukunimi tai -nimet syntymähetkellä (aiemmat sukunimet) (x)

Hakemuksen jättöpäivä:
Viisumihakemuksen numero:

Etunimi tai -nimet (x)

4. Syntymäaika (päivä-kuukausivuosi)

8. Sukupuoli
□ Mies □ Nainen

5. Syntymäpaikka

7 Nykyinen kansalaisuus

6. Syntymämaa

Kansalaisuus syntymähetkellä
(tarvittaessa):

9. Siviilisääty
□ Naimaton □ Naimisissa □ Asumuserossa □ Eronnut
□ Leski □ Muu (täsmennettävä)

10. Alaikäisten osalta: Huoltajuudesta vastaavan henkilön / laillisen holhoojan sukunimi, etunimi, osoite (jos eri
kuin hakijalla) ja kansalaisuus

Hakemus jätetty:
□ Suurlähetystö/ konsulaatti
□ Yhteinen viisumikeskus
□ Palveluntarjoaja
□ Kaupallinen organisaatio
□ Raja
Nimi:

□ Muu
Hakemuksen käsittelijä:

Liiteasiakirjat:

□ Matkustusasiakirja
□ Toimeentuloon tarvittavat
varat

□ Kutsu
□ Matkustusväline
□ Matkasairausvakuutus
□ Muu:

11. Kansallinen henkilötunnus (tarvittaessa)

12. Matkustusasiakirjan laji
□ Tavallinen passi □ Diplomaattipassi □ Virkapassi □ Virallinen passi □ Erityispassi
□ Muu matkustusasiakirja (täsmennettävä):
13. Matkustusasiakirjan numero

14. Myöntämispäivä

15. Viimeinen
voimassaolopäivä

Viisumia koskeva päätös:

16. Asiakirjan myöntänyt
viranomainen

□ Evätään
□ Myönnetään:
□A
□C
□ LTV

□ Voimassaoloaika:
17. Hakijan kotiosoite / ja sähköpostiosoite

Puhelinnumero(t)

18. Asuinpaikka eri kuin nykyinen kansalaisuus
□ Ei
□ Kyllä. Oleskelulupa tai vastaava ………….Numero ……………Viimeinen voimassaolopäivä ………….
* 19. Nykyinen työ
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Norjan, Islannin ja Sveitsin ei tarvitse käyttää logoa.

Alkaa:
Päättyy:

Maahantulokertojen määrä:

□ 1 □ 2 □ Useita
Päivien määrä:

* 20. Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Opiskelijat ilmoittavat oppilaitoksen nimen ja osoitteen.

21. Matkan päätarkoitus (tai -tarkoitukset):
□ Matkailu □ Liikeasia □ Sukulaisten tai ystävien tapaaminen □ Kulttuuri □ Urheilu □ Virkamatka
□ Lääketieteelliset syyt
□ Opiskelu □ Kauttakulku □ Lentokentän kauttakulku □ Muu (täsmennettävä)
22. Määräjäsenvaltio (tai -valtiot)
23. Jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä

24. Pyydettyjen maahantulokertojen lukumäärä:
□ Yksi □ Kaksi □ Useita

25. Oleskelun tai kauttakulun suunniteltu kesto
Päivien lukumäärä

* EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenten (puolisoiden, lasten tai heidän huollettavanaan olevien vanhempien sukulaisten),
jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ei tarvitse täyttää tähdellä * merkittyjä kenttiä. EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisten
perheenjäsenten on todistettava tämä perhesiteensä asiakirjoin ja täytettävä kentät nro 34 ja 35.
(x) Kentät 1, 2 ja 3 on täytettävä matkustusasiakirjan tietojen mukaisesti.
26. Kolmen viime vuoden aikana myönnetyt Schengen-viisumit
□ Ei
□ Kyllä. Voimassa ………...alkaen …………….asti

27. Sormenjäljet (..) kerätty aiemmin Schengen-viisumin hakemista varten
□ Ei □ Kyllä
päivämäärä, jos tiedossa

28. Lopullisen määrämaan maahantulolupa (tarvittaessa)
Myöntänyt viranomainen
Voimassa …………………..alkaen …………………asti

29. Suunniteltu saapumispäivä Schengen-alueelle

30. Suunniteltu poistumispäivä Schengen-alueelta

* 31. Jäsenvaltioon (tai jäsenvaltioihin) kutsuvan henkilön (tai henkilöiden) suku- ja etunimi.. Jos sellaista ei ole,
ilmoittakaa hotellin nimi tai tilapäinen osoite jäsenvaltiossa

Kutsuvan henkilön / hotellin / tilapäisen majapaikan osoite ja
sähköpostiosoite

Puhelinnumero ja faksinumero

*32. Kutsun esittäneen yrityksen tai organisaation nimi ja osoite

Yrityksen tai organisaation
puhelinnumero ja faksinumero

Yrityksen tai organisaation yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero sekä
sähköpostiosoite:

*33. Matkustus- ja asumiskuluista oleskelun aikana vastaa

□ Hakija itse

□ Ylläpitäjä (isäntä, yritys, organisaatio),
täsmennettävä

□ Mainittu kentässä nro 31 tai 32
□ Muu (täsmennettävä)
Toimeentuloon tarvittavat varat

□ Käteisvarat
□ Matkasekit
□ Luottokortti
□ Majoitus maksettu ennakkoon
□ Kuljetus maksettu ennakkoon
□ Muu (täsmennettävä)

Toimeentuloon tarvittavat varat

□ Käteisvarat
□ Majoitus
□ Kaikki kustannukset katettu oleskelun aikana
□ Kuljetus maksettu ennakkoon
□ Muu (täsmennettävä)

34. Henkilötiedot perheenjäsenestä, joka on EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen

Sukunimi

Syntymäaika

Etunimi (-nimet):

Kansalaisuus

Matkustusasia-kirjan tai
henkilötodistuksen numero

35. Perheside EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaiseen
□ puoliso □ lapsi □ lapsenlapsi □ huollettavana oleva vanhempi sukulainen
36. Paikka ja päiväys

37. Allekirjoitus (alaikäisten hakemuksen allekirjoittaa
huoltajuudesta vastaava henkilö / laillinen holhooja)

Olen tietoinen siitä, että viisumimaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisi.
Allekirjoitetaan toistuvaisviisumia haettaessa (vrt. kenttä nro 24):
Olen tietoinen siitä, että minulla on oltava asianmukainen matkasairausvakuutus ensimmäistä oleskelukertaani ja jäsenvaltioiden alueelle
suuntautuvia myöhempiä vierailuja varten.
Tiedossani on ja suostun siihen, että tässä hakemuksessa edellytettyjen tietojen kerääminen sekä valokuvan ja tarvittaessa sormenjälkien
ottaminen on pakollista viisumihakemukseni käsittelyä varten ja että tähän viisumihakemuslomakkeeseen merkityt henkilötietoni sekä
sormenjälkeni ja valokuvani toimitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka voivat käsitellä niitä, jos viisumihakemustani
koskevan päätöksen tekeminen sitä edellyttää.
Nämä tiedot sekä tiedot hakemustani koskevasta päätöksestä tai päätös myönnetyn viisumin mitätöimisestä, kumoamisesta tai jatkamisesta
syötetään ja tallennetaan enintään viideksi vuodeksi viisumitietojärjestelmään (VIS) 2, jona aikana niitä voivat tutkia viisumiviranomaiset ja
viranomaiset, joilla on toimivalta suorittaa viisumeja koskevia tarkastuksia ulkorajoilla ja jäsenvaltioiden alueella, ja jäsenvaltioiden
maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset sen tarkistamiseksi, täyttyvätkö laillista maahantuloa, oleskelua ja jäsenvaltioiden alueella
asumista koskevat edellytykset, ja niiden henkilöiden tunnistamiseksi, jotka eivät (enää) täytä näitä edellytyksiä, sekä turvapaikkahakemusten
tutkimista ja niiden käsittelystä vastuussa olevan valtion määrittämistä varten. Tietyin edellytyksin tiedot ovat myös jäsenvaltioiden
nimeämien viranomaisten ja Europolin saatavilla terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.
Tietojen käsittelystä vastaa jäsenvaltion viranomainen.
Olen tietoinen siitä, että minulla on oikeus missä tahansa jäsenvaltiossa saada ilmoitus siitä, mitä itseäni koskevia tietoja on tallennettu
viisumitietojärjestelmään ja mikä jäsenvaltio tiedot on toimittanut, sekä vaatia, että minua koskevat virheelliset tiedot korjataan ja laittomasti
tallennetut tiedot poistetaan. Nimenomaisesta pyynnöstäni viisumihakemustani tutkiva viranomainen antaa minulle ohjeet siitä, miten voin
käyttää oikeuttani tarkastaa itseäni koskevat henkilötiedot ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, sekä tätä koskevista kyseisen valtion
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista muutoksenhakukeinoista. Kyseisen jäsenvaltion kansallinen valvontaviranomainen [yhteystiedot]
käsittelee henkilötietojen suojaa koskevat vaateet.
Vakuutan, että kaikki ilmoittamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein ja täydelliset. Olen tietoinen siitä, että virheelliset ilmoitukset
johtavat hakemukseni hylkäämiseen tai minulle jo myönnetyn viisumin peruuttamiseen ja minut voidaan myös asettaa syytteeseen hakemusta
käsittelevän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
Jos minulle myönnetään viisumi, sitoudun poistumaan jäsenvaltioiden alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Minulle on kerrottu,
että viisumin saaminen on vain yksi jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevalle alueelle saapumisen edellytyksistä. Se, että minulle on myönnetty
viisumi, ei tarkoita, että voisin saada korvausta siinä tapauksessa, että maahantuloni estettäisiin, jos hakemukseni ei ole asetuksen (EY) N:o
562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) 5 artiklan 1 kohdan tätä asiaa koskevien säännösten mukainen. Maahantulon edellytykset tarkistetaan
uudelleen saapuessani jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevalle alueelle.

Paikka ja päiväys
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Allekirjoitus
Allekirjoitus (alaikäisten hakemuksen allekirjoittaa huoltajuudesta vastaava
henkilö / laillinen holhooja)

Jos viisumitietojärjestelmä on käytössä.

