Azərbaycan Respublikası
Nəzirlər Kabinetinin 2014-cu il 19 mart
tarixli 87 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
2 nömrəli əlavə

Azərbaycan RespublikasınınXarici İşlər Nazirliyi
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica Azerbaiyan
Viza almaq üçün ərizə-anket
Solicitud de visado

Foto
(3x4)

Qeyd:Blankı doldurarkən çap hərflərindən istifadə edin.
Nota: Completarla solicitud en letras MAYUSCULAS

1. Soyadı (pasportda olduğu kimi) / Apellido (Como figura en el pasaporte):

2. Adı (pasportda olduğu kimi) / Nombre (Como figura en el pasaporte):
3. Adınız və soyadınız dəyişilibmi? (əgər dəyişilibsə, nə zaman və əvvəlki adınızı və ya soyadınızı göstərin) /
Ha cambiado su nombre o apellido? (En caso afirmativo, ¿cuándo realizó el cambio y cuál era su nombre y apellido anterior? )
4. Doğulduğunuz tarix (gün,ay,il) /
Fecha de nacimiento (día, mes, año)

5. Doğum yeri (şəhər, ölkə) /
Lugar de nacimiento (ciudad, país)

6. Vətəndaşlıq / Ciudadania

7. Vətəndaşlığınız dəyişilibmi? (əgər dəyişilibsə, nə zaman və əvvəlki vətəndaşlığınızı göstərin) /
Ha cambiado de ciudadanía? (Si es así ¿cuándo y cuál era la anterior? )
8. Cins / Sexo:
□ Kişi / Masculino
□ Qadın / Femenino

9.Sərhəd keçmə sənədin növü /
Tipo del documento de viaje

10.Sərhəd keçmə sənədinin seriya və
nömrəsi / Numero de documento de viaje:

□ ümum vətəndaş pasportu / pasaporte ordinario
□ xidməti passport / pasaporte de servicio
□ diplomatik / pasaporte diplomático
□ digər sərhəd keçmə sənədi /otro documento de
viaje _______________________________

11.Sərhədkeçmə sənədinin verildiyi
12.Sərhədkeçmə sənədinin verildiyi tarix (gün,
13. Sərhədkeçmə sənədinin etibarlığı
yer (şəhər, ölkə) / Lugar (ciudad, país) ay, il) / Fecha de expedición de documento de viaje (gün,ay, il) / Fecha de vencimiento de
de expedición de documento de viaje (día, mes, año)
documento de viaje (día, mes, año)

14.Son beş il ərzində aldığınız vizalar / Los visados tramitados en los últimos 5 años:

15.Ailə vəziyyəti / Estado civil
□ Evli / Casado/a
□ Subay / Soltero/a
□ Dul / Viudo/a
□ Boşanmış / Divorciado/a

16. Hal-hazırkı yaşayış ünvanı / Dirección actual

17. Telefon nömrəsi və electron poçt ünvanı
/ El correo electronico y número de teléfono
fijo y móvil

18. Hazırki iş yeri və ixtisas / Lugar del trabajo actual y 19. Azərbaycana nə vaxt gəlməyi planlaşdırırsınız?/ ¿Cuando planifica
visitar Azerbaiyán?
profesión:

20. Nəqliyyat vasitəsinin növü (əgər
minik avtomobilidirsə, dövlət qeydiyyat
nişanı) / Tipo de transporte (si es un
coche, numero de matricula)

21. Azərbaycan Respublikasında qalacağınız
müddət (gün) / Duración de estadia en
Azerbaiyan (dias)

23.Azərbaycan Respublikasına nə vaxtsa 24. Nə vaxtsa, Azərbaycan Respublikasına səfər
səfər eləmisinizmi? / ¿Ha visitado
etmək üçün viza almısınızmı? / ¿Ha solicitado el
Azerbaiyán alguna vez?
visado a Azerbaiyan alguna vez?
□ bəli / sí
□ xeyr / no
Səfər etdiyiniz təqdirdə sonuncu
səfərin tarixi / En caso afirmativo,
indicar la fecha del viaje anterior

□ bəli / sí
□ xeyr / no
Almısızsa, sonuncu vizanın: / En caso afirmativo,
los detalles del ultimo visado:
nömrəsi / numero
____________________________________
verilmə tarixi / fecha de expedición
_____________________________________

22. Səfər edəcəyiniz son şəhər və ölkə
/ Destino final (ciudad, país)

25. Sizə nə vaxtsa, Azərbaycana
Səfər etmək üçün viza verilməsindən
etiraz olunubmu? / Alguna vez le
rechazaron otorgar el visado a
Azerbaiyan?
□ bəli / sí
□ xeyr / no
Olunubsa, etiraz tarixi /
En caso afirmativo, la fecha del rechazo/
_______________

verildiyi yer (şəhər,ölkə) / lugar (ciudad, país) de
expedición
_____________________________________
26.İctimai təhlükə yarada biləcək infeksiyalı xəstəliyə tutulmusunuzmu? /
Ha contraido alguna vez una enfermedad transmisible de importancia en salud pública?
□ bəli / sí
□ xeyr / no
Əgər cəlb olunmusunuzsa, nə vaxt / En caso afirmativo, especificar la fecha
27.Nə vaxtsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmusunuzmu? / Tiene antecedentes penales?
□ bəli / sí
□ xeyr / no
Əgər cəlb olunmusunuzsa, nə vaxt / En caso afirmativo, especificar la fecha
28. Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər etmisinizmi?
Alguna vez, ha visitado la región de Nagorno Karabaj de la República de Azerbaiyán, ocupada por la República de Armenia?
□ bəli / sí
□ xeyr / no
Səfər etdiyiniz təqdirdə, nə vaxt / En caso afirmativo, cuando realizó la visita?
29.Səfərinizin məqsədi / Proposito del viaje a la 30.Vizanın növü /Tipo de
República de Azerbaiyan:
visado:
□ rəsmi / oficial
□ işgüzar / negocios
□ turizm / turismo
□ əmək / empleo
□ elm / científico
□ təhsil / educación
□ müalicə / tratamiento medico
□ mədəniyyət / cultural
□ idman / deportivo
□ şəxsisəfər / visita privada
□ humanitar / humanitario

□ giriş / entrada
□ tranzit / transito

31.Girişin sayı / cantidad de entradas:
□ Birdəfəlik giriş vizası / entrada única
□ Çoxdəfəlik giriş vizası / entrada múltiple
□ Birdəfəlik transit vizası /
visa transitoria de única entrada
□ İkidəfəlik tranzit vizası /
visa transitoria de doble entrada

32.Sizi Azərbaycan Respublikasına dəvət edən tərəfin tam adı, ünvan və telefon nümrəsi /
El nombre completo, dirección y número de teléfono de la parte que invita a usted a la República de Azerbaiyán.
33. Azərbaycan Respublikasında qalacağınız ünvan və telefon nömrəsi / La dirección de su estadía y numero de contacto en la República
de Azerbaiyán.

34. Səfərinizi kim tərəfindən maliyyələşdirir? /
Por parte de quién se financia su visita?

36. Azərbaycan Respublikasında işləmək
niyyətiniz vardırmı?/ Tiene intencion de
trabajar en la República de Azerbaiyán?
□ bəli / sí
□ xeyr / no

37. Azərbaycan Respublikasında təhsil
almaq niyyətiniz vardırmı? / Tiene
intención de estudiar en Azerbaiyán?
□ bəli / sí
□ xeyr / no

38. Pasportunuzda qeyd olunan və sizinlə birlikdə Azərbaycan Respublikasına səfər edən şəxs(lər) barədə məlumat /
Información de las personas incluidas en su pasaporte y que viajan con usted a la República de Azerbaiyán
Soyadı /
Apellido

Adı /
Nombre

Doğulduğu tarix /
Fecha de nacimiento

Doğulduğu yer /
Lugar de nacimiento

Qohumluq əlaqəsi /
Parentesco

39. Mən təsdiq edirəm ki, ərizədə göstərilən sualları oxuyub başa düşdüm və düzgün cavab verdim. Anlayıram ki, hər hansı

yanlış məlumat nəticəsində mənə viza verilməsində imtina edilə bilər. /
Confirmó haber leído y entendido todas las preguntas de esta solicitud y haber respondido correctamente a todas ellas. Yo entiendo que
cualquier falsedad o información errónea puede resultar en denegación del visado.
Viza verilməsi üçün ödənilən dövlət rüsumu, müraciətə baxılmanın nəticəsindən asılı olmayaraq, geri qaytarılmır.
La tasa estatal pagada por el visado no es reembolsable, incluso si la solicitud ha sido rechazada o cancelada.

Ərizəçinin və ya nümayəndəsinin imzası /
Firma del solicitante o de su representante

Yer və tarix /
Lugar y fecha

XİDMƏTİ QEYDLƏR / FOR OFFİCİAL USE ONLY
Ərizənin qəbul edilmə tarixi:

Viza:
Verildi:
Etibarlıdır (gün, ay,il):
Etiraz edildi:

Vizanın kateqoriyası:
Adi
Xidməti
Diplomatik

Səfirin məqsədi də nəzərə alınmaqla, aşağıdakı sənədlər qəbul edilişdir:
□ passport və ya diqər sərhədkeçmə sənədi və onların əsas səhifələrinin surətləri (passportun və ya sərhəd krçmə sənədlərin
etibarlılıq müddəti verilməsi nəzərdə tutulan viza müddətinin bitməsi tarixindən azı 3 (üç) ay artıq olunmalıdır);
□ biometric identifikasiya tələblərinə uyğun 2 ədəd rəngli fotoşəkil (3x4);
□ tibbi sığortaşəhadətnaməsinin surəti (dəvət edən tərəf tibbi xidməti öz özərinə göturulməkdə);
□ əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi dəvət edən tərəfin vəsatəti, dövlət qeydiyyatı haqqında şahadatnəmənin surəti
(qeyri-dövlət təşkilatları üçün), dəvətin səbəbini təsdiqləyən sənəd (transit, turizm, rəsmi və şəxsi səfər vizaları üçün bu sənədlər
tələb olunmur) ;
□ əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin təmsil etdiyi ölkənin və ya beynəlxalq təşkilatın rəsmi notası ya Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qurumların vəsatəti;
□ əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasında təhsil I və yaşayışı ilə bağlı ödəyə biləcək maliyyə
vəsaitinə mailk olması haqqında müvafiq sənəd (Azərbaycan Respublikasında əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin təhsili
vətəndaşı olduğu və ya daimi qeydiyyatda yaşadığı ölkə tərəfindən malliyəşdirilmədiyi halda)
□ müayinə və ya mualicə olunacaq xəstəyin olması barədə tibbi arayış;
□ dəvət edən şəxsin şəxsiyyətinin təsdiqedən sənıdin surəti, əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin səfəri ilə bağlı maliyyə
xərclərinin (billet, gündəlikyaşayış, tibbi və sair) təminatı barədə və ya bu xərcləri ödəyə biləcək maliyyə vəsaitinə malik olma
barədə müvafiq sənəd, habelə dəvət edilən şəxsin, əməkçi miqrantın və ya təhsil alan əcnəbini və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin
ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənəd;
□ turizm vauçer və ya turizm yollayışı, sərnişin bileti və mehmanxanada, kempinqdə, turism bazasında və ya diqər belə obyektlərdə
yer sifariş edilməsini təsdiqləyən sənəd;
□ təyinat ölkəsinə getmək vizasının (təyinat ölkəsinə səfər etmək üçün vizasız rejimi müəyyən olunmuş ölkələr istisna olmaqla) və
müraciət olunan təyinat ölkəsinə getmək üçün nəqliyyat biletinin surətləri (əldə etmək mümkün olduğu təqdirdə);
□ 18 yaşına çatmamış, lakin passport sahibi olan və valdeyini və ya qanuni nümayəndəsi ilə birgə səfər etməyən əcnəbini və ya
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza rəsmiləşdirilməsi üçün yuxarda qeyd olunan sənədlərdən əlavə, notariat qaydasında təsdiq edən
sənədlərin surətləri;
□ viza verilməsi üçün dövlət rüsumumnun ödənilməsi barədə sənəd.
Qeyd:

