Ohje: Näin täytät Venäjän uuden viisumikaavakkeen 2011v alkaen
HUOM! Kaavake täytettävä AINA ISOIN KIRJAIMIN, käsin täytettäessä lisäksi MUSTALLA
KUULAKÄRKIKYNÄLLÄ! Käsin täytettävässä kaavakkeessa yksi (1) kirjain per ruutu.
Hakemuksen kaikki kohdat täytettävä alla olevan ohjeen mukaisesti:

Passi
 Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päätyttyä
 Passin täytyy olla täysin ehjä.
 Passissa pitää olla tyhjä aukeama viisumia varten.
Valokuva
 1 kpl, virallinen passikuva, itse printattu ei kelpaa
 Saa olla värillinen tai mustavalkoinen.
 Valokuva kiinnitetään hakemukseen klemmarilla.
Matkavakuutus
 Venäjän viisumia varten tarvitaan vakuutusyhtiöltä todistus matkapäivät kattavasta
matkavakuutuksesta. Matkavakuutustodistuksesta tulee ilmetä matkustajan nimi, vakuutuksen
numero ja selkeästi merkitty voimassaoloaika (teksti "jatkuva" ei ole riittävä). Lisäksi siinä tulee
mainita, että vakuutus kattaa hoitokustannukset sairastapauksissa ja vakavassa sairastapauksessa
tai kuolemantapauksessa kotiinkuljetuskustannukset.
Viisumihakemus
 Hakemuksesta tulee täyttää kaikki suomenkieliset kohdat.
 Hakemus tulee täyttää siististi samalla kynällä, yliviivauksia ei sallita.
Kohta 1( KANSALAISUUS). SUOMI
Kohta 2. sukunimi
Kohta 3. etunimet
Kohta 4. syntymäaika: ppkkvv
Kohta 5. sukupuoli: rasti asianomaiseen ruutuun
Kohta 6. passin numero, myöntämispäivä, viimeinen voimassaolopäivä
ppkkvv
ppkkvv
Kohta 7.( MATKAN TARKOITUS) TURISTI
Kohta 8.( VIISUMIN TYYPPI) RYHMÄVIISUMI
Kohta 9. rasti kohtaan Yksinkertainen
Kohta 10.Venäjälle tulopäivä (ppkkvv) esim. 220411
Kohta 11.Venäjältä lähtöpäivä (ppkkvv) esim. 240411
Kohta 12.Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä ( 0, jos et ole käynyt Venäjällä),
edellisen käynnin päivämäärä (ppkkvv) esim. alkaen 250211 ..asti 270211
Kohta 13.jätetään tyhjäksi
Kohta 14.kohteet Venäjällä PIETARI (kesällä myös NOVGOROD)
Kohta 15.vakuutus: rasti kohtaan kyllä, vakuutusyhtiön nimi
Kohta 16.jos mukanasi on alle 16-vuotias lapsi, jolla ei ole omaa passia, niin täytetään rasti ruutuun
’kyllä’ ja sukunimi, etunimi, syntymäaika (ppkkvv), kotiosoite Jos lapsia ei ole mukana, täytetään
rasti ruutuun ’ei’.
Kohta 17. mahdolliset entiset nimet
Kohta 18.viisumia anovan kotiosoite, puhelinnumero
Kohta 19.syntymäpaikka. Jos paikka on Venäjällä, maa, johon olet muuttanut ja muuttopäivä
Kohta 20.työ- tai opiskelupaikka, ammatti (ammattinimike, työpaikan osoite, puhelinnumero)
Kohta 21.Venäjällä asuvat sukulaiset, etunimi, sukunimi, sukulaisuus, syntymäaika, kotiosoite.
Huom! Jos ei ole sukulaisia Venäjällä, kirjoita EI
Kuvan alle päiväys (ppkkvv) ja allekirjoitus mustalla kuulakärkikynällä
Käännä>>>

