VIISUMIOHJEET 13.8.2017 ENSON ja JÄÄSKEN RETKELLE
Vuosiviisumilla matkustava
Ilmoita matkan järjestäjälle rajalistaa varten etunimi, sukunimi, syntymäaika ja passin numero.
Maksa matkan hinta 25€ Jääski-seuran tilille. Tili- ja yhteystiedot tämän ohjeen lopussa.
Ryhmäviisumilla matkustava
Matkan järjestäjä tarvitsen sinulta seuraavat asiakirjat:
-

-

-

Passikopio: passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen. Kopio
passin kuva-aukeamasta ei saa olla suurennettu eikä pienennetty ja sen täytyy näkyä aivan
kokonaan reunoja myöten paperilla. Kopio tulee leikata kuva-aukeaman kokoiseksi. Kiinnitä
se anomuksen klemmarilla, älä nitojalla.
Passikuva: värillinen passikuva vaalealla taustalla. Enintään 6 kk vanha kuva. Valokuvan
osalta tarkennuksena, että kasvojen koko on 32-36 mm leuasta päälakeen.
Matkavakuutustodistus: jokaisella tulee olla oma matkavakuutus, sen tulee olla voimassa
koko matkan ajan ja tämän tulee käydä ilmi päivämäärän tarkkuudella todistuksesta.
Todistuksessa tulee olla yhtiön logo, vakuutusvirkailijan nimi ja puhelinnumero tai
vakuutusvirkailijan allekirjoitus ja yhtiön leima. Vakuutustodistuksessa tulee olla maininta,
että se kattaa mahdollisessa kuolemantapauksessa kotiinkuljetuksen Suomeen. Pyydä
todistus suoraan vakuutusyhtiöstä. Voit näyttää tämän ohjeen heille. Vakuutuskirja tai
vakuutuskortti tai sen kopio ei kelpaa. Matkavakuutuksen tulee olla otettu jostain näistä
vakuutusyhtiöistä: LähiTapiola, If, AIG, Alandia, Turva, Suomen Vahinkovakuutus,
Eurooppalainen/Pohjola, Fennia, Folksam, Pohjantähti.
Viisumianomus: voit täyttää liitteenä olevan anomuksen käsin. Ohessa malli.
TÄYTTÖOHJEITA: 7) turismi 8) ryhmäviisumi 9) yksinkertainen 10) 130817 11) 13081712)
jos et muista määrää, arvioi ne. Samoin päivämäärät, jos et muista, arvioi ne. 13)
matkatoimisto täyttää 14) matkatoimisto täyttää 15) jokaisella tulee olla oma matkavakuutus
joten rastita kyllä ja kirjoita yhtiösi nimi 18) muista merkitä myös puhelinnumero 19) jos olet
syntynyt luovutetussa Karjalassa, merkitse pitäjän suomenkielinen nimi. MUISTA
ALLEKIRJOITUS! ÄLÄ LIIMAA VALOKUVAA, VAAN LIITÄ PASSIKOPIOON KLEMMARIN
ALLE.

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu viisumianomus liitteineen 28.6.2017 mennessä
osoitteella Riitta Mustonen, Haaparinne 3, 55800 Imatra.
Jos kysyttävää, soita Riitalle 0400 379 509 tai laita viesti
riitta.mustonen@pp.inet.fi
VIISUMITOIMISTO LASKUTTAA HAKIJAA SUORAAN! Hinta on lähtijämäärästä riippuen
73€-75€.
JÄÄSKEN MATKAN JA LOUNAAN HINTA ON 25€. MAKSA SE SUORAAN JÄÄSKI-SEURAN
TILILLE :
IBAN FI24 5721 7740 0200 05
Pankin BIC: OKOYFIHH
VIITE: 1067
Mikäli maksat jonkun toisen puolesta, merkitse lisätietoihin kenestä on kyse.

