AMERİKA 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.
1. Adınız:
2. Soyadınız:
3. Daha önce başka bir ad veya soyad kullandınız mı? Evet ise yazınız.
(Örn: Başka uyrukta ad-soyad, evlilikten önceki ad-soyad vb.)
4. Başka ülke vatandaşlığınız veya eski vatandaşlığınız var mı? Evet
Hayır
( Cevabınız evet ise; lütfen o uyruktaki pasaportunuzu ve kimlik kartınızı bizlere ulaştırınız.)
5. Medeni Durum: Bekar
Evli
Boşanmış
6. İkamet adresiniz ve posta kodu:
7. Cep Telefonu:
Ev Telefonu:
8. Son 5 yıl içerisinde kullandığınız başka numaralar varsa yazınız:
9. E-Mail Adresi:
10. Son 5 yıl içerisinde kullandığınız başka e-mail adresleri varsa yazınız:
11. Sosyal Medya hesap kullanıcı adlarınızı yazınız: Facebook :
Twitter:
Youtube:

Dul

İş Telefonu:

Instagram:
Diğer:

12. Talep ettiğiniz vize türü:
13. Seyahat amacınız nedir? (ABD’de ne yapacaksınız?)
14. Seyahat Tarihiniz? Gidiş Tarihi :
Dönüş Tarihi :
15. ABD’de nerede kalacaksınız? Otel adı veya kişi adı soyadı ve yakınlık dereceniz:
Adres ve posta kodu:
Telefon:
E-Mail Adresi:
16. Seyahatinizin masraflarını kim karşılayacak? Şirket ise lütfen şirket bilgilerini yazınız.
Adı-soyadı:
Yakınlık durumu:
Telefon numarası:
E-Mail Adresi:
Adres:
17. ABD’ye sizinle seyahat edecek biri var mı? Evet
Hayır
Adı soyadı:
Uyruk:
Yakınlık derecesi:
Uyruk:
Adı soyadı:
Yakınlık derecesi:
18. Daha önce ABD’de bulundaysanız; Gidiş Tarihi:
Dönüş Tarihi:
19. Daha önce ABD vizesi aldıysanız;
Veriliş tarihi:
Vize numarası ve kategorisi:
20. Daha önce vize işlemleri esnasında parmak iziniz alındı mı? Evet
Hayır
21. Daha önce herhangi bir vizeniz çalındı veya kayboldu mu ? Evet
Hayır
22. Daha önce herhangi bir vizeniz iptal edildi mi ?
Evet
Hayır
23. Daha önce ABD vize başvurusundan ret aldınız mı?
Evet
Hayır
24. Vize reddi aldıysanız nedenini yazınız:
25. Daha önce siz veya sizin adınıza herhangi biri green card başvurusu yaptı mı? Evet
Hayır
26. Daha önce pasaportunuz çalındı veya kayboldu mu? Evet
Hayır
27. ABD’den davetiyeniz varsa; (Kişi ise kişi bilgilerini ve yakınlık derecesini, şirket ise şirket bilgilerini yazınız)
Adı soyadı:
Telefon numarası:
E-Mail Adresi:
Adres:
28. ABD’de tanıdığınız varsa;
Adı soyadı:
Telefon numarası:
Adres:

ABD’deki Yasal Durumu:
Yakınlık dereceniz:
E-Mail Adresi:
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29. Aile bilgilerinizi yazınız:
Babanızın adı soyadı:
Annenizin adı soyadı:
Eşinizin adı soyadı:
Boşandıysanız kaç kere?
Eski eşinizin adı soyadı:
Eski eşinizle evlenme tarihi:
30 . Mesleğiniz:
31. İş yerinizin adı:
Adresi ve posta kodu:

Uyruğu:
Uyruğu:
Uyruğu:

Doğum tarihi:
Doğum tarihi:
Doğum tarihi:/yeri:

Uyruğu:

Doğum tarihi:/yeri:
Boşanma tarihi:
İşyerindeki Göreviniz:
Telefon numarası:

İşe başlama tarihiniz:
Aylık geliriniz:
32. Yukarıdaki iş yerinden daha önce çalıştığınız bir işyeri varsa;
İş yerindeki göreviniz:
İş yerinizin adı:
Adresi ve posta kodu:
İşe başlama tarihiniz:
Çalışırken bağlı bulunduğunuz yöneticinin adı-soyadı:
Telefon numarası:
33. En son mezun olduğunuz okulun adı:
Okulun adresi ve posta kodu:
Telefon numarası:
Okula başlama tarihiniz:
34. Konuşabildiğiniz diller:
35. Son beş yılda ziyaret ettiğiniz ülkeler:

Emekli misiniz ?
Telefon numarası:

İşten ayrılma tarihiniz:

Pozisyonu:
Bölümü:

Okuldan ayrılma tarihiniz:

36. Askerliğinizi yaptınız mı?
Evet
Hayır
Askerlik yaptığınız yer:
Rütbe:
Askerlik başlangıç tarihi:
Askerlik bitiş tarihi:
37. Vize işlemleri sonrasında pasaportunuzun gönderilmesini istediğiniz PTT şubesi (İl ve ilçe yazınız):
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1.
Müşterinin Euroasia'ya geçersiz pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin çıkarılamaması, müşterinin konsolosluk tarafından belirlenen
evrakları eksik teslim etmesi, konsolosluğun ek evrak istemesi ve müşterinin sunmaması, konsolosluğun müşteri ile şahsen görüşme istemesi ve müşterinin
gitmemesi nedenleri ile vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Euroasia sorumlu olmayacaktır. Vize işlemleri için ödenmiş tutarın da iadesi talep
edilemeyecektir. Ancak Euroasia başvuruyu eksik evrak nedeniyle henüz yapmamış ve vize harcını yatırmamışsa %25’lik hizmet bedeli kesilmek suretiyle
kalan kısmı müşteriye iade edilir.
2.
Müşteri, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve Euroasia zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafında inceleme uzar
ve seyahatin başlangıç gününe kadar başvuru sonuçlanmazsa, bundan Euroasia sorumlu olmayacaktır.
3.
Vize başvurusunun reddi halinde Euroasia hiçbir geri ödeme yapmaz.
4.
Müşterinin ahlak kurallarına aykırı hareketleri neticesinde vizenin alınmaması durumunda Euroasia sorumlu olmayacaktır.
5.
Konsolosluklar tarafından istenen ek belgeler telefon veya mail yoluyla bildirilecek olup, bu bildirime rağmen eksiklik müşteri tarafından
tamamlanamazsa ve vize bu nedenle alınamazsa Euroasia sorumlu olmayacak ve ücret iadesi yapılmayacaktır.
6.
Tüm vize işlemleri doğru olarak yapılmış olmasına rağmen gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri alınmayan veya vizeleri olmasına rağmen
Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Euroasia sorumlu olmayacaktır.
7.
Seyahat tarihlerindeki hatalı düzenlemelerde ve yanlış vize basımında hata, vize formunun Euroasia tarafından yanlış doldurulmasından
kaynaklanıyor ise vize harçları ve masrafları dışında kalan tutar müşteriye iade edilecektir. Seyahat tarihlerindeki ve yanlış vize basımında hata
konsolosluktan kaynaklanmış ise Euroasia'nın sorumluluğu yoktur.
8.
Euroasia'nın hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki
gecikmelerden ve değişik aksamalardan Euroasia sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Euroasia tarafından müşteriye teslim edilir.
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.
Kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili detaylar hakkında lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: www.eagvs.com

BU BÖLÜM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
TAHAKKUK:
TAHSİL:

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI SOYADI:
BAKİYE:

FATURA KİMİN ADINA DÜZENLENECEK:
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