İNGİLTERE TASLAK VİZE TAKİP VE BİLGİ FORMU

Bu formdaki bilgiler birebir şekilde konsolosluğa sunulacak forma yazılmaktadır.
Konsolosluk memuru bu formdaki bilgilerle verdiğiniz belgeleri karşılaştırarak
başvurunuzu değerlendirecektir. Bu forma yazılan cevapların doğruluğundan ve
bununla ilgili oluşabilecek olumsuz sonuçlardan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.
Bu yüzden yazdığınız tüm cevapların doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.
Başvurmak istediğiniz vize süresi:

6 AY

-

2 YIL

-

5 YIL

-

10 YIL

1. Adınız:
2. Soyadınız:
Bu yüzden
3. E-Mail
Adresi:formunuza yazdığınız bütün cevapların eksiksiz ve4.doğru
Telefonolduğundan
Numarası: emin olunuz.
5. Daha önce başka bir ad veya soyad kullandınız mı? Evet ise yazınız.
(Örn: Başka uyrukta ad-soyad, evlilikten önceki ad-soyad vb.)
6. Medeni Durum: Bekar
Evli
Boşanmış
Dul
7. İkamet Adresiniz:
Ev size mi ait, kira mı?
Ne kadar süredir bu adreste ikamet ediyorsunuz?
(Süre 2 yıldan azsa, daha önceki adresinizi ve burada oturduğunuz tarih aralığını aşağıya yazınız)

8. Pasaport Numaranız:
9. Başka ülke vatandaşlığınız ya da eski vatandaşlığınız var mı? Evet
Hayır
(Cevabınız Evet ise; lütfen o uyruktaki pasaportunuzu ve kimlik kartınızı bizlere ulaştırınız.)
ulaştırınız)
10. Çalışma durumunuz nedir? Çalışan
İşveren
Emekli
Öğrenci

Çalışmayan

İş yeri adınız:
İş yeri adresi:
İş yeri telefon numarası:
İş yerindeki ünvanınız:
İşe başlama tarihi:
Aylık maaşınız (İşveren iseniz yıllık geliriniz):
Aylık yaşam gideriniz:
11. Başka bir geliriniz var mı (kira, ek iş, vb.)? Varsa gelir türü, gelir kaynağı ve aylık gelir tutarını belirtiniz.
12. İngiltere seyahatinizin maliyeti ne olacak? Otel-Uçak-Yaşam Gideri olarak ayrı ayrı yazınız:
13. Seyahatinizin tamamını veya bir kısmını karşılayan biri var mı?
Var ise ;
Adı Soyadı, yakınlığınız ve ne kadarını karşılayacak?
Adres ve iletişim bilgileri nedir?
14. Seyahat tarihiniz? (Gidiş-Dönüş)
15. Konsolosluğun sizle hangi dilde iletişim kurmasını istersiniz?
16. Seyahat amacınız nedir? (İngiltere’de ne yapacaksınız?)
17. Evliyseniz eşiniz;
Sizinle mi yaşıyor? Evet

Hayır

( Hayırsa adresini yazınız ):

Sizinle mi seyahat edecek? Evet
Hayır
( Evetse lütfen pasaport ve vize görselini bize ulaştırınız )
18. Finansal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimse var mı? (Eş, çocuk ve diğer aile fertleri) Evet
Hayır
Cevabınız evet ise;
Adı soyadı:
Doğum tarihi:
Yakınlık derecesi:
Sizinle mi yaşıyor? Evet
Hayır
(Hayırsa adresini yazınız):
Sizinle mi seyahat edecek? Evet

Hayır

(evetse lütfen pasaport ve vize görselini bize ulaştırınız)
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19. Anne Adı:
Soyadı:
Doğum tarihi:
Uyruğu ( Varsa eski uyruğu ):
20. Baba Adı:
Soyadı:
Doğum Tarihi:
Uyruğu (Varsa eski uyruğu):
21. İngiltere’de bir akrabanız var mı? Evet
Hayır
Cevabınız evet ise:
Adı soyadı:
Yakınlık derecesi:
Uyruğu:
(Fotokopisini iletiniz )
Oturum Sahibi
Vize Sahibi
İngiltere’deki yasal durumu? UK Vatandaşı
22. İngiltere’ye biriyle ya da birileriyle mi seyahat edeceksiniz?
Evet
Hayır
Cevabınız evet ise:
Adı soyadı:
Uyruk:
Yakınlığınız? (İş arkadaşı, kuzen vb.):
23. İngiltere’de nerede kalacaksınız?
Kişi
Otel
Kişi adı soyadı ya da kalınacak otelin adı:
Adres:
Telefon:
E-mail adresi:
24. Son 10 yılda Birleşik Krallık vizesi aldınız mı? Evet;
Hayır
(Pasaport ve eski vize görselini lütfen bize ulaştırınız)
25. Son 10 yılda Birleşik Krallığa göç talebinde bulundunuz mu? Evet
Hayır
Evet ise açıklayınız:
26. İngiltere’den ya da herhangi bir ülkeden bu güne kadar vize reddi aldınız mı? Evet
Hayır
Cevabınız evetse ;
Vize reddi aldığınız ülke:
Vize türü:
Ret edilme tarihi:
Ret gerekçesi:
27. Başvurunuz için önemli olduğunu düşündüğünüz veya eklemek istediğiniz bir bilgi var mıdır? Varsa ekleyiniz.

29. Daha önce İngiltere'ye seyahat ettiniz mi?
Evet
Hayır
Evet ise tüm seyahatlerinizin detaylarını belirtiniz. Eğer tüm eski ve yeni pasaportlarınızı bize ulaştıracaksanız bu bölümü
doldurmanıza gerek yoktur.
Ülkeye Giriş Tarihi
Ülkeden Çıkış Tarihi
Seyahat Amacı
1.
2.
3.
4.
5.
30. Daha önce Yurt dışına seyahat ettiniz mi?
Evet
Hayır
Evet ise tüm seyahatlerinizin detaylarını belirtiniz. Eğer tüm eski ve yeni pasaportlarınızı bize ulaştıracaksanız bu bölümü
doldurmanıza gerek yoktur.
Ülke İsmi
Ülkeye Giriş Tarihi
Ülkeden Çıkış Tarihi
Seyahat Amacı
1.
2.
3.
4.
5.
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BU BÖLÜM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI SOYADI:
TAHAKKUK:

TAHSİL:

BAKİYE:

FATURA KİMİN ADINA DÜZENLENECEK:
Dikkat
Edilmesi
Gereken
Hususlar:
Dikkat
Edilmesi
Gereken
Hususlar:
1.Müşterinin
Visa
Center'ya
geçersiz pasaport
etmesi
ve bu
nedenle
vizenin
çıkarılamaması,
müşterinin konsolosluk
belirlenen
evrakları
1.
Müşterinin
Euroasia'ya
geçersizteslim
pasaport
teslim
etmesi
ve bu
nedenle
vizenin çıkarılamaması,
müşterinintarafından
konsolosluk
tarafından
belirlenen
eksik
teslim eksik
etmesi,
konsolosluğun
ek evrak istemesi
ve müşterinin
sunmaması,
konsolosluğun
ile şahsen
görüşme
istemesi
ve müşterinin
gitmemesi
nedenleri
evrakları
teslim
etmesi, konsolosluğun
ek evrak
istemesi ve
müşterinin
sunmaması, müşteri
konsolosluğun
müşteri
ile şahsen
görüşme
istemesi
ve
ile vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Visa Center sorumlu olmayacaktır. Vize işlemleri için ödenmiş tutarın da iadesi talep edilemeyecektir. Ancak
müşterinin gitmemesi nedenleri ile vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Euroasia sorumlu olmayacaktır. Vize işlemleri için ödenmiş tutarın da
Visa Center başvuruyu eksik evrak nedeniyle henüz yapmamış ve vize harcını yatırmamışsa %25’lik hizmet bedeli kesilmek suretiyle kalan kısmı müşteriye iade edilir.
iadesi talep
Ancakteslim
Euroasia
eksik zamanında
evrak nedeniyle
henüz
yapmamış
ve rağmen
vize harcını
yatırmamışsa
%25’lik
hizmet
bedeli
2. Müşteri,
tüm edilemeyecektir.
evraklarını zamanında
etmişbaşvuruyu
ve Visa Center
başvuru
yapmış
olmasına
konsolosluk
tarafında
inceleme
uzar
ve
kesilmekbaşlangıç
suretiylegününe
kalan kısmı
iade edilir.
seyahatin
kadarmüşteriye
başvuru sonuçlanmazsa,
bundan Visa Center sorumlu olmayacaktır.
2. başvurusunun
Müşteri,
tümhalinde
evraklarını
zamanında
etmiş yapmaz.
ve Euroasia zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafında inceleme
3.Vize
reddi
Visa Center
hiçbirteslim
geri ödeme
4.Müşterinin
ahlak kurallarına
hareketleri
neticesinde
vizenin alınmaması
durumunda
Center
sorumlu olmayacaktır.
uzar ve seyahatin
başlangıçaykırı
gününe
kadar başvuru
sonuçlanmazsa,
bundan
Euroasia Visa
sorumlu
olmayacaktır.
5.Konsolosluklar
tarafından
istenenreddi
ek belgeler
veyahiçbir
mail yoluyla
bildirilecek
olup, bu bildirime rağmen eksiklik müşteri tarafından tamamlanamazsa ve
3.
Vize
başvurusunun
halindetelefon
Euroasia
geri ödeme
yapmaz.
vize bu nedenle alınamazsa Visa Center sorumlu olmayacak ve ücret iadesi yapılmayacaktır.
4.
Müşterinin ahlak kurallarına aykırı hareketleri neticesinde vizenin alınmaması durumunda Euroasia sorumlu olmayacaktır.
6.Tüm vize işlemleri doğru olarak yapılmış olmasına rağmen gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri alınmayan ve vizeleri tamam olmasına rağmen
5.
Konsolosluklar
tarafından
istenen
ek belgeler
telefon
veya
mail yoluyla
olup,
bu bildirime
rağmen
Türkiye’den çıkışına
izin verilmeyen
müşterilere
herhangi
bir geri
ödeme
yapılmayacak
vebildirilecek
bu durumdan
doğacak
zararlardan
Visaeksiklik
Center müşteri
sorumlu tarafından
olmayacaktır.
tamamlanamazsa
vehatalı
vize bu
nedenle alınamazsa
Euroasia
sorumluhata,
olmayacak
ve ücretVisa
iadesi
yapılmayacaktır.
7.Seyahat
tarihlerindeki
düzenlemelerde
ve yanlış
vize basımında
vize formunun
Center
tarafından yanlış doldurulmasından kaynaklanıyor
Tüm
işlemleri
doğru
olarak
yapılmış
olmasına
rağmen gidilen
ülkede
herhangi
nedenle
içeri alınmayan
ve vizeleri tamam
olmasına ise
ise6.vize harçları
ve vize
masrafları
dışında
kalan
tutar
müşteriye
iade edilecektir.
Seyahat
tarihlerindeki
vebir
yanlış
vize basımında
hata konsolosluktan
kaynaklanmış
Visa
Center'nın
sorumluluğu
yoktur.
rağmen
Türkiye’den
çıkışına
izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Euroasia
8.Visa
Center'nın
hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ve
sorumlu
olmayacaktır.
değişik aksamalardan Visa Center sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Visa Center tarafından müşteriye teslim edilir.
7.
Seyahat tarihlerindeki hatalı düzenlemelerde ve yanlış vize basımında hata, vize formunun Euroasia tarafından yanlış doldurulmasından
9.Visa Center, vize için gereken ücreti peşin almakla birlikte, ücret alınmadığı takdirde vize işlemlerine başlamayacaktır.
kaynaklanıyor
ise verdiğiniz
vize harçları
dışında kalanpaylaşılabilecek,
tutar müşteriyebundan
iade edilecektir.
Seyahat
tarihlerindeki
ve yanlış
vize basımında
hatavize
10.Vize
işlemleri için
bilgive
vemasrafları
belgeler konsoloslukla
sonraki vize
başvurularınızda
ve ihtiyaç
duyulduğu
takdirde yine
konsolosluktan
kaynaklanmış
isepaylaşılabilecek
Euroasia'nın sorumluluğu
yoktur.
işlemleri
için üçüncü
kişi/kurumlarla
ve yedeklenebilecektir.
8. CenterEuroasia'nın
hiçbir
şekilde
konsolosluklar
üzerinde
yaptırımkonsolosluğa
gücü veya edimlerini
taahhüt danışmanlık
edebilme yetkisi
yoktur.
Konsolosluklardaki
11.Visa
yalnızca doğru
başvuru
yöntemi,
form doldurma
ve evrakları
iletme konusunda
hizmeti
vermektedir.
12.Visa
Center hiçbir
vizenizin onaylanma
garantisini
veremez.
olumlutarafından
ya da olumsuz
insiyatifindedir.
gecikmelerden
ve koşulda
değişik aksamalardan
Euroasia
sorumlu
değildir.Vizenin
Konsolosluk
iadeolması
edilen konsolosluğun
belgeler Euroasia
tarafından müşteriye teslim
13.Vize
edilir.başvuru sürecinizde dikkat etmeniz gereken hususlar ve kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:
www.visacenter.com
9.
Euroasia, vize için gereken ücreti peşin almakla birlikte, ücret alınmadığı takdirde vize işlemlerine başlamayacaktır.
10.
Vize işlemleri için verdiğiniz bilgi ve belgeler konsoloslukla paylaşılabilecek, bundan sonraki vize başvurularınızda ve ihtiyaç duyulduğu
takdirde yine vize işlemleri için üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılabilecek ve yedeklenebilecektir.
11.
Euroasia yalnızca doğru başvuru yöntemi, form doldurma ve evrakları konsolosluğa iletme konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
12.
Euroasia hiçbir koşulda vizenizin onaylanma garantisini veremez. Vizenin olumlu ya da olumsuz olması konsolosluğun insiyatifindedir.
13.
Vize başvuru sürecinizde dikkat etmeniz gereken hususlar ve kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:
www.eagvs.com

BAŞVURU SAHİBİNİN,
ADI SOYADI

TARİH VE İMZA

