
İşgüzar səfər, sərgidə iştirak  

 

Xarici pasport 

□ müraciət edilən vizanın bitəcəyi tarixdən sonra ən az 3 ay etibarlı olmalıdır 

□ ən az 2 boş səhifəsi olmalıdır 

□ fotoşəkil olan səhifə və əvvəlki Şengen vizaları, möhürlər və qeydlər olan səhifələrin surətləri 

 

□ Şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli + ön və arxa səhifələrin surəti) 

□ tam şəkildə doldurulmuş və üç yerdən imzalanmış ərizə-ənket 

□ aktual biometrik  pasport şəkli (3,5 x 4,5 sm) 

□ viza rüsumu  

 

Səyahət sığorta sənədi (əsli + surəti) 

□ sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 €  və ya 50.000 $  

□ bütün Şengen dövlətləri üçün etibarlı olmalı 

 

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər 

□ doğum şəhadətnaməsində (əsli + surəti) 

□ valideyn və ya qəyyumun bütün Şengen dövlətlərinə səfər etmək və ərizə ilə müraciət etmək üçün notarius tərəfindən 

təsdiq edilən razılıq bəyanatı (əsli + surəti) 

□ Valideynlər və ya qəyyumların pasportlarının surətləri 

□ Valideynlər və ya qəyyumların vizalarının surətləri  

 

Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər  

□ Azərbaycanda qanuni yaşayışı təsdiq edən sənəd/ yaşamaq haqqında icazə (əsli + surəti) 

□ müraciət edilən vizanın bitəcəyi tarixdən sonra ən az 3 ay etibarlı icazə 

 

Səfərin məqsədi və qalmaq yerinə dair sübut 

□ Şirkətin rəsmi blankında iş tərəfdaşınızın imzalanmış dəvətnaməsi (əsli, faks və ya pdf) 

□ əgər aiddirsə: dəvət edən şirkətin Ticarət Reyestrindən çıxarışı (6 aydan köhnə olmamalı) və ya   

□ sərgidə sərgilənəcək şirkətin yazılı dəvətnaməsi (əsli, faks və ya pdf)və ya 

□ sərgiyə bilet və ya  

□ sərgi təşkilatçısı tərəfindən yazılı dəvətnamə 

 

Qalmaq yerinə dair sübut 

□ hər bir qalma yeri üçün otel reservasiyası(ları) və ya vauçer  

 

Səfər xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün maddi vəsaitə dair sübut 

□ bank hesabından və ya kredit kartlarından son 3 ay üzrə çıxarışlar 

□ mütəmadi gəlirin olmasına dair sübut (maaş hesabından çıxarış, vergi ödənişlərinə dair sənəd)  

□ səyahət çekləri 

 

Azərbaycanda iqtisadi və ailə bağlarınızın olduğunu sübut edən sənədlər (əgər müvafiq sənəd varsa)  

□ ən yaxın ailə üzvü haqqında sübut (evlilik şəhadətnaməsi, doğum şəhadətnaməsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti) 

□ Daşınmaz əmlaka sahib olmağınıza dair sübut və ya uzunmüddətli kirayə yaxud lizinq razılaşması 

□ Mütəmadi gəlirin olmasına dair sübut 

o Pensionerlər:  pensiya arayışı 

o Işləyən şəxslər: iş yerindən elektron arayış və ya  

iş yerindən rəsmi blank üzərində möhür, imza, tarix göstərilən rəsmi arayış 

o Sərbəst peşə fəaliyyəti ilə məşğul olanlar: Dövlət qeydiyyatı barədə şəhadətnamə və Vergi Ödəyicisinin 

Eyniləşdirmə Nömrəsi (VÖEN) 

 

□ Ərizəni təqdim edən/səlahiyyətli şəxs məlumatlandırılmışdır ki, sənədlər natamamdır və bu  ərizəyə imtina cavabının 

verilməsi ilə nəticələnə bilər.Buna rəğmən o sənədlərin Səfirliyə göndərilməsini xahiş etmişdir. 

□ İlk səfər ________ tarixindən  ________ tarixinədək baş tutacaqdır. Əgər təqdim olunan sənədlər ərizədə qeyd olunan 

müddət üçün viza rəsmiləşdirilməsinə kifayət etmirsə, mən imtina cavabının əvəzinə daha qısa müddət üçün viza 

verilməsinə razıyam. 

_____________                 _________________________________________ 

Tarix                                   Ərizəçinin/səlahiyyətli şəxsin imzası 
 


