مدارک مورد نیاز ویزای ایتالیا

-1دو قطعه عکس پرسنلی  3 .5*4مربوطه به  6ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش
 -2پاسپورت با اعتبارحداقل  09روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید روادید
 -3کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزای های شنگن ( با مهر های ورود و خروج )  ،آمریکا و انگلستان ( در صورت دارا بودن
)
 -4ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه  (9فقط برای افراد زیر  11سال که در لحظه تشکیل
پرونده با یکی از والدین درخواست ویزا داده باشد )
 -5ترجمه مدارک شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی .مدارک مورد قبول بسته سمت متقاضی  ،عبارتند از :
آلف ) مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت :
-

آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مذکور به همراه نام ثبت شده متقاضی در آن مربوط به  3سال اخیر

-

در صورت عدم وجود آگهی تغییرات شرکت مذکور مربوط به سال اخیر  ،شخص متقاضی موظف به ارائه گواهی معتبر از
اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علی رغم عدم ثبت تغییرات  ،می باشد .

-

ب ) مشاغل آزاد :

-

پروانه کسب معتبر /کارت مباشرت و یا کارت بازرگاهی معتبر

-

ج) کارمندان :

-

سابقه بیمه حداقل  6ماه اخیر یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه یا حکم کارگزینی معتبر

-

اختیاری  :معرفی نامه یا گواهی اشتغال به کار که در آن میزان مرخصی باقی مانده حقوق و سمت فرد ذکر شده باشد

 -6مدارکی دال بر تمکن مالی فرد  :پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به  3ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و
امضای بانک
اختیاری  :سند ملکی
 – 7ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی
-1پر کردن فرم وقت سفارت آژانس گردآفرید به صورت کامل و دقیق
توجه  :در روز انگشت نگاری مبلغ انگشت نگاری را به یورو همراه داشته باشید.
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