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Ansöknings formulär för Kina.
Info: Detta ansökningsformulär går endast använda om ni ansöker visum hos Visumpartner.
Ansökan kommer att avvisas om den skickas direkt till ambassaden.

Personuppgifter
Efternamn:
Förnamn:
Födelsedatum: (år-månad-dag)
Kön:
Födelseplats: (Står i passet)

*Skriv även vilket län

Födelseland:
Civilstånd:
Nationalitet
Nuvarande nationalitet:
Personnummer i Sverige:
Har du dubbla medborgarskap:

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen uppge följande information:
VIlket land är du medborgare i:
ID nummer i det andra landet:
Passnummer i det andra landet:
Om du inte har ID eller Passnummer uppge varför:

Har du en permanent adress i
något annat land än Sverige:

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen uppge fullständig adress:

Har du haft ett tidigare
medborgarskap:

Ja 🔲
Om ja, vänligen uppge vilka:

Nej 🔲
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Passuppgifter
Passnummer:
Utfärdandeland:
Utfärdandeplats: (Står i passet)
Utfärdandedatum:
Utgångsdatum:
Har du någonsin tappat bort
eller fått ditt pass stulet?
Notera att du måste skriva ett
följebrev på Engelska som
förklarar händelsen.
Skriv det gamla passnumret,
datum när du förlorade passet,
och en kort beskrivning på hur
du blev av med passet och vilka
åtgärder som togs.

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja vänligen uppge nedanstående information:
Passnummer:
Utfärdandeland:
Vart förlorade du passet:
När förlorade du passet:
Visuminformation

Resesyfte / Visumtyp:
Visumgiltighet: (Månader)
Max antal dagar för vistelsen i
Kina: (Dagar)
Antal inresor:
Behandlingstid:

En 🔲

Dubbel 🔲

Flera 🔲

Normal(4 dagar) 🔲Express(3 dagar) 🔲Urgent (2dagar) 🔲

Arbetsinformation
Om du studerar så fyll i information om skolan du
studerar på.
Är du arbetslös så fyll i information från ditt senaste
jobb.
Yrke:
Position:
Årlig inkomst:
Namn på arbetsgivare:
Arbetsgivarens adress:
Telefonnummer:

3 av 9

Namn på chef:
Telefonnummer till chef:
Anställningsdatum:
Från: (år-mm-dag)
Till: (år-mm-dag)

Är detta ditt nuvarande yrke: Ja 🔲 Nej 🔲
Eftergymnasial utbildning

Datum för studier:
(år-mm-dag) till (år-mm-dag)
Namn på institut:
Adress:
Examen:
Major / Huvudämne:
Språkkunskaper:

Kontaktuppgifter till den ansökande
Fullständig hemadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Familjeinformation
Pappas fullständiga namn:
Adress:
Nationalitet:
Yrke:
Födelsedatum:
Bor i Kina?

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange adress i Kina:
Status i Kina:
Medborgare 🔲 Bosatt 🔲

Arbetande: 🔲

Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲
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Mammas fullständiga namn:
Adress:
Nationalitet:
Yrke:
Födelsedatum:
Bor i Kina?

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange adress i Kina:
Status i Kina:
Medborgare 🔲
Bosatt 🔲 Arbetande: Ja 🔲 Nej 🔲
Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲

Familjeinformation
Namn på partner: (Om du är
gift)
Adress:
Nationalitet:
Yrke:
Födelseplats:
Födelsedatum:
Bor i Kina?

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange adress i Kina:
Status i Kina:
Medborgare 🔲 Bosatt 🔲 Arbetande 🔲
Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲
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Namn på barn:
Adress:
Nationalitet:
Yrke:
Födelsedatum:
Bor i Kina?

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange adress i Kina:
Status i Kina:
Medborgare 🔲 Bosatt 🔲 Arbetande 🔲
Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲
Namn på barn:
Adress:
Nationalitet:
Yrke:
Födelsedatum:
Bor i Kina?

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange adress i Kina:
Status i Kina:
Medborgare 🔲 Bosatt 🔲 Arbetande 🔲
Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲
Har du släkt förutom föräldrar
eller barn som bor i Kina:

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, vänligen ange nedanstående information:
Namn:
Relation:
Status i Kina:
Medborgare 🔲 Bosatt 🔲 Arbetande 🔲
Besök 🔲 Visumtyp: Z visum 🔲 Annat visum 🔲
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Reseinformation
Inresedatum till Kina:
Flygnummer: (Inresan)
Ankomst stad:
Utresedatum från Kina:
Flygnummer: (Utresan)
Utrese stad:
Destination i Kina: (Stad)
Adress under vistelsen i Kina:
Ankomst: (till destination)

*åå-mm-dag

Utresa: (från destination)

*åå-mm-dag

Information om inbjudande part (Hotell för turist)
Namn på person / företag som
bjuder in: (Hotell för turister)
Relation till den ansökande:
Telefonnummer:
E-postadress:
Provins / län:
Stad:
Postnummer:
Nödkontakt i Sverige
Fullständigt namn:
Relation till den ansökande:
Telefonnummer:
E-postadress:
Län:
Stad:
Postnummer:
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Medresenärer
Fullständigt namn: (1)
Kön:
Födelsedatum:
Fullständigt namn: (2)
Kön:
Födelsedatum:
Fullständigt namn: (3)
Kön:
Födelsedatum:
Om det är fler medresenärer så kan du skriva ner ytterligare i den blanka ytan nedan:
Reseinformation för tidigare resor
Har du rest till Kina under de 3
senaste åren:
Städer som du besökt i Kina:

Ja 🔲

Nej 🔲

Stad:
Ankomst: (åå-mm-dag)
Utresa: (åå-mm-dag)
Stad:
Ankomst: (åå-mm-dag)
Utresa: (åå-mm-dag)
Stad:
Ankomst: (åå-mm-dag)
Utresa: (åå-mm-dag)

Har du haft ett visum till Kina
tidigare: (Om ja, ange
information om ditt senaste
visum)
Visumtyp:
Visumnummer: (Står i visumet)

Ja 🔲

Nej 🔲
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Utfärdandeplats:
Utfärdandedatum:
Har du lämnat fingeravtryck vid
ansökan tidigare:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du haft ett kinesiskt
uppehållstillstånd:

Ja 🔲

Nej 🔲

Om ja, ange uppehållstillståndets nummer:

Fortsättning på tidigare reseinformation
Har du någonsin tappat bort
eller fått ett Kinesiskt visum
stulet:

Ja 🔲

När förlorade du visumet:

Nej 🔲

(åå-mm-dag)

Vart förlorade du visumet:
Om du vet, ange visum numret:
Giltiga visum till andra länder än Kina
Länder:
Länder som du besökt de senaste 5 åren:
Länder:

m

Kontrollfrågor
Om du svarar ja på någon eller några av frågorna
vänligen skriv en detaljerad förklaring i ett separat
blad.

Har du någonsin blivit nekad
visum eller inresa till Kina:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har ditt Kina visum någonsin
blivit avbrutet:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har nu någonsin rest eller
jobbat illegalt i Kina:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du någonsin stannat längre
än tillåtet i Kina:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du någonsin dömts för brott
i Kina eller något annat land:

Ja 🔲

Nej 🔲
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Har du någon allvarlig psykisk
eller smittsam sjukdom:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du besökt ett land där det
är epidemi under de senaste 30
dagarna?

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du fått utbildning eller har
du speciella kunskaper inom
skjutvapen, explosiva ämnen,
kärnvapen eller biologiska /
kemiska ämnen:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du tjänstgjort i militären:

Ja 🔲

Nej 🔲

Fortsättning på Kontrollfrågor
Har du tjänstgjort eller varit
medlem i en privat arme eller
rebellisk grupp:

Ja 🔲

Nej 🔲

Har du jobbat för någon
välgörenhetsorganisation:

Ja 🔲

Nej 🔲

Ja 🔲

Nej 🔲

Något annat som du vill uppge:

Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått alla frågor i denna ansökan och tar fullt
ansvar för att frågorna i min ansökan har besvarats med trovärdighet och antar alla
rättsliga konsekvenser vid angivelse av vilseledande information.
Jag förstår att beviljande av visum, visumtyp, antal inresor och visum giltighet beslutas av
ambassaden och att all falsk, vilseledande och felaktig information kan innebära att mitt
visum eller inträde till Kina nekas.
Jag förstår att express och urgent behandling måste godkännas av ambassaden och att
extra ambassad avgifter tillkommer.
Jag förstår att enligt Kinesisk lag kan man bli nekad inträde i Kina trots att jag har ett
godkänt visum.

____________________________________________________
Datum, signatur och namnförtydligande
Om ni skulle behöva hjälp med ifyllnad av formuläret eller har några andra frågor tveka inte på att
kontakta oss.
Telefon: 08 - 409 419 00
E-post: info@visumpartner.se
Vi har öppet 09 - 17 Måndag till Fredag.
Visumpartner

