Macaristan Büyükelçiliği Schengen Vize Talebi İçin Gerekli Evraklar
•

Tanıma Mektubu için Eskişehir Ticaret Odası’na verilecek dilekçe (Web Sitemizden indirebilirsiniz)

•

Pasaport Orjinali ( Son 10 yıl içerisinde alınmış, öngörülen seyahat bitim tarihinden itibaren en az 3 aylık

geçerliliği bulunan, en az 2 boş vize sayfası. Pasaportta en az iki adet karşılıklı olmak üzere boş 2 sayfa olan
pasaport. Eski pasaporta ait son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri sayfalarının fotokopisi.)
•

Pasaport Fotokopileri ( Kimlik bilgilerinin yazılı olduğu bilgi sayfası ile pasaporttaki tüm işlem görmüş

sayfaların eksiksiz fotokopisi. Not: Varsa eski pasaportta son 6 yıl içerisinde 2010 yılı itibari ile alınmış schengen
vizelerinin ve var ise halen geçerli vizelerin fotokopileri )
•

Başvuru Formu ( Eksiksiz olarak doldurulmuş, okunaklı, pasaport sahibi tarafından 37. madde ve son

sayfadaki imza bölümü imzalanmış olmalıdır. 17. Maddeye ev adresi ve e-posta adresi birlikte yazılmalı, cep
telefonu başvuru sahibine ait olmalıdır. Başvuru formları mavi, siyah kalemle veya bilgisayar ile doldurulabilir.
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise imza bölümleri anne ve baba tarafından imzalanmalıdır.)
•

İki Adet Biometrik Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, objektife direkt bakan, yüz, kulaklar ve alın

bölgesinin açıkça göründüğü, arka fonu beyaz, 3,5 mm x 4,5 mm olması gerekmektedir. )
•

Gidiş - Dönüş Uçak Bileti Rezervasyonu ( Ön görülen ulaşım aracına ilişkin rezervasyon ya da alındığını

belirten veya ulaşım aracını belgeleyen kanıtlayıcı belgeler. (Otobüs, Tren, Uçak, Araç, Feribot Vb. Not: Birden
fazla ülkeye gidilmesi durumunda Şehir/Ülke aktarmaları gösterilmeli veya dilekçe ile belirtilmelidir )
•

Otel Rezervasyonu ( Seyahat planının tamamını eksik gün olmadan gösteren, Birden fazla ülkeye

gidilmesi durumunda tüm ülkelerin konaklama detaylarının ayrıntılı olarak belirtildiği rezervasyonlar beyan
edilmelidir. Otel rezervasyonların da mutlaka seyahat eden yolcuların isimlerinin yer alması gerekmektedir. isim
geçmeyen rezervasyonlar kabul edilmeyecektir.)
•

Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi ( Sigorta Tüm Schengen ülkelerinde geçerli, minimum öngörülen transit

ve ikamet süresini kapsamalı, asgari poliçe teminatı 30.000€ olmalı ve minimum seyahat tarihlerini kapsamalıdır.)
•

Şirket/Şahsi Banka Hesap Dökümü Orjinali ( Başvuru tarihinden en fazla 1 hafta önce bankadan alınmış

son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü alınmalı bankadaki gişe yetkilisi tarafından imzalı
ve kaşeli olması gerekmektedir. Banka hesabı internetten alınmış olsa dahi bankadan kaşe ve imza yaptırılmalıdır.
Kişi şirket sahibi ise yüksek bakiyeli şirket banka hesabı ile başvuru yapabilir. Hesabınızda seyahatinizi finanse
edecek kadar bakiye olmalıdır. Not: 3 günlük bir seyahat için minimum 2.000TL veya karşılığı Euro / Dolar,
güncel banka hesabınızda bulunmalıdır. Kişiler banka hesapları ile birlikte kredi kartı ekstre fotokopilerimde
ekleyebilirler. (Kredi Kartı Ekstre eklenmesi zorunlu değil opsiyoneldir.)

•

SGK İşe Giriş Bildirgesi ( İşveren tarafından verilmiş güncel ve barkodlu olmalıdır.)
Firma Sigortalı Hizmet Listesi ( Firmada SGK’LI çalışanların isimlerinin bulunduğu liste )

•

Maaş Bordrosu Orjinali ( Son 3 aya ait, firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşeli olmalıdır.)

•

Davetiye / Fuar Bileti ( Ziyarete gidilecek firma tarafından alınmış, ziyaretin tarihleri ve sebebinin

belirtildiği firmadan kaşe ve yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Alınacak olan fuar bileti firma iştigal
alanı ile benzer olmalıdır. Not: Başvuru yapabilmeniz için davetiyelerin fotokopileri yeterlidir. Davetiyeler
mail ya da faks yolu ile temin edilebilir.)
•

İşveren İzin Yazısı ( Çalışılan kurumdan alınmış antetli kağıda basılmış firma yetkilileri tarafından

imzalı ve kaşeli, işveren kişinin seyahat tarihlerini, seyahat amacını ve çalışanın bu tarihlerde izinli olacağını
belirtmiş olmalıdır. Dilekçe Türkçe, İngilizce veya Macarca yazılabilir. )
•

Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Üzerinde T.C. kimlik numarası yazması gerekmektedir. Not: 10 yıldan

eski olan nüfus cüzdanları yasal olarak geçersizdir.
•

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.

• Yetişkinler için vize ücreti 60+25 Euro; (0-6) Yaş ücretsiz, (6-12) Yaş için 25 Euro. ( Vize ve servis ücreti
Orange Vize şirketine Euro ve nakit olarak ödenmektedir. Vizenizin reddedilmesi halinde, vize ve servis
ücretleri iade edilemez )
• Schengen vize başvuru takip bedeli 125 TL ( Eskişehir Ticaret Odası veznesine yatırılacaktır )

Gerekli belgeleri ve pasaportlarınızı seyahat edeceğiniz tarihin en az 20 iş günü öncesinde
Eskişehir Ticaret Odası Vize Ofisine getirmeniz önemle rica olunur
25 Eylül 2014 Tarihinden sonra Schengen vize başvurusu yaparak, “VIS” ibaresi bulunan Schengen vizesi
almış başvuru sahipleri haricinde tüm başvuru sahipleri 5 yıl süre ile geçerli olacak parmak izi işlemleri için
başvurularını Ankara’da şahsen gerçekleştirmek durumundadırlar.
Büyükelçilik, gerekli görmesi durumunda daha önce parmak izi olan başvuru sahiplerinden de tekrar
parmak izi talebinde bulunabilir.
Not: Gerekli gördüğünde, Fransa Büyükelçiliği her türlü ek belgeyi isteme ve vize talebi için gerekli belgelerin
listesini değiştirme hakkını saklı tutar. Vize işlemlerinin tamamlanma süresi Fransa Büyükelçiliği Vize
Bölümünün yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

