مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای یونان
 )۱شناسنامه

 )۲گذرنامه دارای اعتبار به همراه گذرنامه قبلی (ارائه فتوکپی صفحههایی از گذرنامه که روادید شینگن در آن درج شده
الزامی است)

 )۳نامه رسمی بانک مبنی بر وضعیت حساب بانکی متقاضی در سه ماه گذشته (به زبان انگلیسی)

 )۴عکس رنگی جدید با ابعاد  ۳.۵*۴.۵سانتیمتر

 )۵گواهی اشتغال به کار (برای کارمندان)

 )۶گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانش آموزان و دانشجویان)

 )۷لیست بیمه کارمندی

 )۸حکم بازنشستگی (برای بازنشستگان)

 )۹رزرو بلیط و هتل

 )۱۰بیمه نامه مسافرتی معتبر با اعتبار  ۳۰,۰۰۰یورو

لطفا برای تسریع وقت مدارک الزم را قبل از تحویل به صورت زیر مرتب کنید:
 .1فرم درخواست
امضا در صفحه آخر فراموش نشود
 .2عکس:
 1قطعه عکس  6*4رنگی تمام رخ (حتما زمینه سفید و گرفته شده در  3ماه گذشته) به فرم درخواست ضمیمه گردد.
بهتر است برای اطمینان ,متقاضیان عکس دومی هم به همراه داشته باشند.
 .3کپی از تایید وقت اینترنتی:
روی کاغذ ( A4به هییچ وجه قیچی نشود)
 .4کپی گذر نامه:
کپی از صفحه اول گذر نامه دارای اعتبار و صفحات دارای ویزا و همچنین ویزاهای دال گذر نامه های قبلی بر روی کاغذA4
( به هییچ وجه قیچی نشود)
 .5اصل گذر نامه:
در صورت داشتن
 .6اصل ترجمه شناسنامه
 .7اصل ترجمه گواهی اشتغال به کار:
پزشکان :ترجمه پروانه مطب و ترجمه کارت نظام پزشکی
مشاغل ازاد :ترجمه جواز
مشاغل دولتی :ترجمه گواهی اشتغال به کار از سازمان یا نهاد مربوطه و ترجمه فیش حقوقی
مشاغل غیر دولتی :ترجمه گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر میزان حقوق و ترجمه اخرین روزنامه رسمی ان
شرکت.
دانش اموزان-دانشجویان-معلمان-اساتید و اعضاء هییت علمی دانشگاه :ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار از
مدرسه یا دانشگاه مربوطه

 .8اصل ترجمه سند مالکیت غیر منقول*
در صورت داشتن سند مالکیت فقط به نام شخص متقاضی
 .9گواهی حساب بانکی:
به زبان انگلیسی و دارای مهر بانک مربوطه
_حساب جاری کارکرد  6ماه اخیر
_حساب های دیگر اعم از پس انداز و غیره
 .10کپی بیمه نامه مسافرتی:
به تعداد روزهای اقامت روی صفحه( A4به هیچ وجه قیچی نشود)
 .11ارایه کپی رزرو و بلیط و هتل:
برای کل برنامه سفر قید شده در برگ درخواست ویزا روی کاغذ ( A4به هیچ وجه قیچی نشود)
 .12مبلغ درخواست ویزا:
 230هزار تومان نقد برای افراد باالی  12سال می باشد .لطفا قبل از تحویل مدارک مبلغ را تهیه فرمایید.
*کسانی که از اکتبر سال  2012به بعد ویزای شنگن از سفارت یونان نداشته اند تمامی ترجمه ها باید دارای مهر وزارت
امور خارجه و دادگستری باشد

کانال ویزا سازان در تلگرام :برای ورود به کانال روی لینک زیر کلیک کنید...
https://telegram.me/visasazan

وب سایت ویزا سازان:
http://www.visasazan.com

