قابل توجه متقاضیان روادید شنگن دانمارک
دیدار با خانواده
متقاضیان می توانند روزهای دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت  ۹صبح تا قبل از  ۱۲ظهر جهت
دریافت فرم به سفارت مراجعه نمایند یا فرمها را از طریق تارنمای سفارت  http://iran.um.dkدریافت کنند.
تعیین وقت مصاحبه  :لطفا جهت تعیین وقت مصاحبه با شماره های  ٨٨۷٥۰۷۴٥و  ٨٨۱۷٨٨۲۹با شرکت
کارگزار سفارت دانمارک ) (IVS Globalتماس حاصل نمایید.
درتاریخ مقرر متقاضیان میبایستی با در دست داشتن مدارک زیر به شرکت کارگزار سفارت دانمارک )(IVS Global
مراجعه نمایند .عالوه بر مدارک فوق ،سفارت ممکن است بسته به مورد ،مدارک بیشتری نیز درخواست نماید.
عدم حضور در تاریخ و ساعت مقرر باعث ابطال نوبت میگردد
)کپی ها روی کاغذ  A4باشد(
1

اصل گذرنامه با حداقل یکسال اعتبار و کپی از صفحات عکسدار ،همراهان و روادیدهای قبلی

(توجه :گذرنامه از زمان درخواست روادید تا پس از اخذ روادید نباید تعویض گردد)
 2اصل شناسنامه ،کپی از تمام صفحات و ترجمه آن به زبان انگلیسی
 3اصل سند ازدواج و یا طالق (اصل ترجمه رسمی سند ازدواج و کپی رنگی سند در صورت دیدار همسر در دانمارک)
 4اصل مدارک اثبات نسبت خانوادگی با معرف در دانمارک به همراه کپی ( مانند شناسنامه های والدین)
 5فرم درخواست روادید که با دقت ،کامل و صحیح تایپ شده باشد
 1 6قطعه عکس رنگی جدید -تمام رخ چهره درشت و از نزدیک  -زمینه روشن ( ٤/۵در  ۳/۵سانتیمتر که  ٨۰٪آن را چهره
تشکیل دهد)
 7دعوتنامه جدید از معرف در دانمارک با قید نام و نام خانوادگی ،شماره پرسنلی ( ،)CPRآدرس ،تلفن ،پست الکترونیک،
طول مدت و تاریخ تقریبی دیدار و توضیح در خصوص پوشش هزینه های اقامت متقاضی در دانمارک توسط معرف  .در صورت
آنالین (الکترونیکی) بودن دعوتنامه ،عالوه بر کد دعوتنامه می بایست پرینت آن را هم همراه داشته باشید.
 8کپی واضح و خوانا از کارت اقامت و یا گذرنامه دانمارکی معرف که روی آن شماره پرسنلی ( )CPRو یا شماره خارجی
( )UDLمشخص باشد
 9کپی گواهی تغییر نام معرف در دانمارک ،در صورتیکه معرف نامش را تغییر داده باشد
 11برای افراد شاغل یا محصل گواهی کار یا تحصیل به زبان انگلیسی با ذکر تاریخ استخدام ،سمت ،مدت مرخصی و تعهد
بازگشت به کار پس از پایان مرخصی( .برای بارنشستگان ارایه اصل و کپی کارت بازنشستگی یا آخرین حکم بازنشستگی
یا آخرین فیش حقوقی بازنشستگی و ترجمه به زبان انگلیسی)
 11گردش حساب سه ماه اخیر با مهر بانک مربوطه
 12متقاضیانی که قبال" به دانمارک سفر کرده و یا جواب مثبت یا منفی دریافت نموده اند اصل گذرنامه قبلی ،کپی روادیدهای
قبلی به دانمارک و نامه سفارت را همراه داشته باشند.
 13اصل و کپی از بیمه مسافرتی پزشکی (به مدت روزهای اقامت در منطقه ،معتبر برای یک بار ورود به کل کشورهای شنگن با پوشش
حداقل  ۳۰۰۰۰یورو که این پوشش باید روی برگه رسید بیمه نامه قید شود)

 14یک پاکت پستی متوسط با نام و نشانی کامل متقاضی بعنوان گیرنده با ذکر کدپستی مربوطه که تمبر کافی روی آن
الصاق شده باشد.
توجه :طبق مقررات جدید هنگام تسلیم مدارک مبلغ تقریبی  70دالر برای هر نفر بعنوان هزینه روادید دریافت میگردد که به
هیچ وجه قابل برگشت نمیباشد.
جواب مثبت و یا منفی کتبا" به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد .در صورت مثبت بودن جواب ،متقاضی باید با در دست
داشتن مدارک زیر حداقل  ۱۰روز کاری قبل از پرواز ،با احتساب تعطیالت هفتگی و سال نو جهت صدور روادید به سفارت
مراجعه نماید :قبض رسید،گذرنامه معتبر،اصل بیمه نامه مسافرتی و بلیط رفت و برگشت تایید شده هواپیما به کپنهاک  +کپی
توضیح در خصوص بیمه نامه مسافرتی پزشکی

بیمه نامه پزشکی مسافرتی که موارد زیر را پوشش دهد
(جهت مشاهده لیست بیمه های مورد قبول به وب سایت سفارت مراجعه کنید).
برای یک بار ورود
برای حداقل  ....روز ( به تعداد روزهایی که بلیط رفت و برگشت ارائه می شود)
معتبر برای کل کشورهای عضو شنگن
ازشرکت بیمه ای که طرف قرارداد آن با شرکتی باشد که محل پرداخت غرامت را در یکی از
کشورهای اروپایی قرارداده باشد /نه در کشورهای اطراف خلیج فارس
پوشش حداقل  31111یورو
برگرداندن جسد به ایران در صورت فوت متقاضی

