چک لیست ویزای شنگن
لطفا مدارک درخواستی را به ترتیبی که در زیر آمده مرتب کرده و مدارکی را که قادر به ارایه هستید با علمت
. مدارک دیگری نیز از شما درخواست شود، ممکن است در مواردی خاص.( مشخص کنیدx)
. سفارت از قبول کردن مدراک شما معذور است، در صورت ناقص بودن مدارک:مهم
۲  و۱  گذرنامه )امضاء شده( با کپی از صفحاتO
( یک نسخه فرم درخواست ویزای شنگن )امضاء شدهO
. ماه نباشد۶  یک قطعه عکس جدید با پس زمینه روشن که قدیمی تر ازO
 دعوتنامه از آلمان )ضمانت نامه یا دعوتنامه تجاری یا رزرو هتل برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه و کنگره( و کپی آنO
 بیمه مسافرتی معتبر و کپی آنO
 اصل شناسنامه و کپی همه صفحاتO
 اصل شناسنامه و گذرنامه همسر و کپی آنO
 گواهی اشتغال همسر همراه با کپی، گواهی اشتغال و درآمد و فیش حقوقی همراه با کپی و در صورت شاغل بودن همسرO
: سایر مدارک مورد نیاز که با توجه به نوع ویزای درخواستی شما در برگه های راهنمای ویزا قید شدهاند مانندO
( بیمه تأمین اجتماعی و در صورت دارا بودن اسناد مالکیت )اصل کلیه مدارک همراه با کپی،گردش مالی حساب های بانکی سه ماه اخیر
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. به این دلیل از قبول مدارک من خودداری شد، مدارک اینجانب ناقص بوده: در صورتی که این مورد شامل حال شما می شودO
/ /  مورخ،تهران
نام و نام خانوادگی
Checkliste Schengen-Visa

Bitte sortieren Sie alle Ihre Antragsunterlagen in der unten angegebenen Reihenfolge und bestätigen Sie an der
dafür vorgesehenen Stelle mit einem Kreuz (x), dass Sie die dort genannten Dokumente vorlegen können.
Je nach Einzelfall können evtl. zusätzliche Unterlagen angefordert werden.
Wichtig: Wenn ein Dokument fehlt, werden Sieleider nicht zur Antragstellung zugelassen.
O Reisepass (unterschrieben) mit Kopie der Seiten 1 und 2
O 1 Schengen-Antragsformular (unterschrieben)
O 1 aktuelles Passbild (nicht älter als 6 Monate und mit hellem Hintergrund)
O Einladungsschreiben aus Deutschland (Verpflichtungserklärung oder Geschäftseinladung / oder
Hotelreservierung – gilt nur für Messe-und Kongress-Besucher) mit Kopie
O Gültiger Reisekrankenversicherungsschutz mit Kopie
O Personalausweis (Schenasnameh) mit Kopie
O Personalausweis (Schenasnameh) und Reisepass des Ehegatten, mit Kopie
O Nachweis über Erwerbstätigkeit (aktuelle/r Arbeitsbescheinigung, Gehaltsnachweis, Sozialversicherung), ggfs.
des Ehepartners, mit Kopie
O Weitere Unterlagen / gemäß des für Ihren Reisezweck zutreffenden Merkblatts sind u.a. vorzulegen:
Kontoauszüge der letzten 3 Monate, Immobilienbesitz (Grundbuch) mit Kopie, sofern vorhanden.

O Falls zutreffend: Meine Unterlagen sind nicht vollständig. Ich würde daher zurückgewiesen.
Name des/der Antragsstellers/in: ________________________ Teheran, den

/

/

