مدارک مورد نیاز جهت درخواست روادید توریستی و درخواست روادید به منظور مالقات با اقوام و دوستانی که ساکن ایتالیا
هستند

 .1دعوتنامه که می بایست طبق نمونه موجود در ضمیمه ،توسط یک شهروند ایتالیایی یا شههروند خهارجی ممهیی ایتالیها
تکمیل گردد.
مدارک شناسایی ذیل نیز بایستی همراه دعوتنامه ارسال گردند:
 شهروندان ایتالیایی :گذرنامه یا شناسنامه معتبر. شهروندان خهارجی ممهیی ایتالیها :اجهازه اقامهت کهه بهه مهدت حهداقل  1مهاه از تهاریا انمیهاو روادیهد درخواسهتی،همچنان داراو اعتبار باشد.
 .2اصل و کپی شناسنامه معتبر متماضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی.
 .3اصل و کپی مدارک شغلی متماضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی:
الف) مدیران و اعیاو هیئت مدیره شرکتها:
 آخرین روزنامه رسمی (که از تاریا صدورش بیش از سه سال نگذشته باشد) حاوو اطالعات مربوط به تاسیس و ثبهتشرکت و مشخصات فرد متماضی .در صورتیکه از تاریا صدور روزنامه رسهمی بهیش از سهه سهال گذشهته باشهد ،فهرد
متماضی می بایست آخرین روزنامه رسمی را نیز (با تاریا صدور کمتر از سه سال) حاوو تغییرات احتمالی مربهوط بهه
تاسیس شرکت و یا یک گواهی از سازمان ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت ،حتی اگر تغییراتش به ثبت نرسیده
باشند ،ارائه نماید.
ب) دارندگان مشاغل آزاد:
 جواز کسب معتبر صادره از شهردارو محل سکونت به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی.یا
 کارت بازرگانی معتبر به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی.ج) کارمندان بخش خصوصی یا دولتی:
 لیست واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماه آخر،یا
 کارت پرسنلی فرد متماضی نزد یک سازمان دولتی یا نیمه دولتی (بدون ترجمه) یا معرفی نامه بیانگر ارتبهاط کهارو وسمت فرد متماضی در شرکت یا سازمان مربوطه.
 .4اصل و کپی مدارک مالی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی :
 کارکرد سه ماه آخر حساب جارو بانکی با مهر و امیاو بانک.یا
 کارت اعتبارو شخصی بین المللی (مانند)American Express ،Mastercard ،Visa :یا
 ضمانت بانکی ( )Fideiussione bancariaاز سوو شخص دعوت کننده به نفع متماضی نزد یکی از بانکهاو ایتالیا.مبلغ ضمانت نباید از مبالغ مشخص شده در جدول موجود در بخش صدور روادید این سفارت کمتر باشد.
 عالوه بر موارد ذکر شده ،اسناد مربوط به دارایی هاو غیر منمول نیز (در صورت دارا بودن) در نظر گرفته می شوند. .5اصل و کپی بیمه مسافرتی براو کل مدت زمان اقامت فرد متماضی در حوزه شنگن.
 .6اصل و کپی بلیط یا رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما.
 .7اصل و کپی رزور هتل در مماصد مورد نظر در ایتالیا (در صورت دارا بودن).
بخش صدور روادید این حق را براو خود قائل میشود تا در صورت نیاز ،مدارک تکمیلی دیگرو را جهت بررسی هرچه بهتهر
پرونده ،از متماضی درخواست نماید.

