VÍZOVÝ DOTAZNÍK
Upozornenie! Vyplňovať paličkovým písmom perom alebo na stroji
Vyhlasujem, že mnou uvádzané údaje sú úplné a pravdivé. Som informovaný o tom, že akékoľvek nepravdivé údaje môžu zapríčiniť
zamietnutie žiadosti o vízum, anulovanie už vydaného víza a ďalšie úkony v rámci ruskej legislatívy. Zaväzujem sa opustiť územie Ruska
po vypršaní platnosti víza. Som informovaný o tom, že vízum neposkytuje právo automatického vstupu na územie Ruska. V prípade
zamietnutia žiadosti o vízum nebudem žiadať úhradu prípadných finančných strát.
1. Štátna príslušnosť (Ak ste mali občianstvo ZSSR alebo Ruska, kedy a v súvislosti s čím ste
ho stratili)

7. Účel pobytu

8. Kategória a druh víza (nevyplňovať)
2. Priezvisko (podľa pasu)

9. Násobnosť víza
2

1
3. Krstné meno, ďalšie mená (podľa pasu)

10. Dátum vstupu na územie RF

viacvstupové

11. Dátum vycestovania z územia RF

(d/m/r)
4. Dátum narodenia (d/m/r)

5. Pohlavie
M

(d/m/r)

12. Počet pobytov v Rusku?
Ž

6. Číslo pasu

Dátum posledného pobytu v Rusku (d/m/r)

Dátum vydania
Platnosť pasu
od
do
pasu (d/m/r)
(d/m/r)
13. Prijímajúca organizácia? (pre turistov – názov a referečné číslo prijímajúcej cestovnej kancelárie,pre obchodné cesty – názov prijímajúcej organizácie, mesto, pre súkromné cesty –
priezvisko, meno, otcovské meno, adresa pozývajúcej osoby)

14. Destinácia (trasa)

15. Máte doklad o zdravotnom poistení, platný na území Ruska?
áno

Aký doklad?

nie

16. Deti do 16 rokov, zapísané vo Vašom pase a cestujúce vо Vašom sprievode:

nie

Priezvisko, krstné meno, dátum narodenia (d/m/r), adresa

17. Iné mená, ktoré ste používali (dievčenské, prezývky, naboženské hodnosti a pod.)
18. Adresa trvalého bydliska, telefón, fax, e-mail

Fotografia
19. Miesto narodenia (ak ste sa narodili v Rusku, uveďťe, kedy a do ktorej krajiny ste emigrovali)

20. Zamestnanie alebo škola, funkcia (názov, adresa, telefón, fax, e-mail)
Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
spracované a v elektronickej podobe zaslané na
prijatie rozhodnutia o udelení víza.

Dátum (d/m/r), Vlastnoručný podpis

21. Príbuzní v Rusku?
(priezvisko a meno, príbuzenský vzťah, dátum narodenia, adresa)

áno

