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Invitation til ansøgning om visum til sømænd
1. Oplysninger om værtsfirmaet

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Firmanavn

CVR-nummer

Adresse i Danmark

Postnummer

By

Branche
Telefonnr.

Hjemmeside
Telefax

E-mail-adresse

2. Oplysninger om værtsfirmaets kontaktperson – dig, der inviterer
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Fornavn(e)
Efternavn
Kontaktadresse, hvis anderledes end værtsfirmaets adresse
Telefonnr./mobil

Telefax

E-mail-adresse

Afdeling og funktion

3. Oplysninger om visumansøger - sømanden der søger om visum
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Fornavn(e)
Efternavn
Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Køn

Mand

Nationalitet
Adresse i hjemland

Postnummer

By

Land

Telefonnr.

E-mail-adresse
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4. Oplysninger om bureau/agency el.lign. der formidler sømanden
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Er sømanden tilknyttet et firma i hjemlandet (agency/bureau el.lign.)?
Ja

Nej

Hvis ja, bedes du oplyse følgende:
Firmanavn
Adresse

Postnummer

By

Land

Telefonnr.

Telefax

E-mail

Hjemmeside

Branche

5. Oplysninger om sømanden og sømandens beskæftigelse
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Har sømanden en sømandsbog?
Ja

Nej

Hvis ja, bedes du oplyse følgende:
Sømandsbog nummer:______

Sømandsbog udstedt af (land):_______

Hvor længe er sømandens kontrakt gyldig?
Hvor mange dage ønskes visum?

Er sømanden dækket af en sygeforsikring?
Ja

Nej

Har I tidligere haft besøg af sømanden?
Ja

Nej

Hvis ja, i hvilket tidsrum var den seneste kontrakt gyldig?
Har sømanden tidligere haft et Schegenvisum?
Ja

Nej

Hvis ja, hvornår var seneste Schengenvisum gyldigt?
Hvad er navnet på skibet, som sømanden skal påmønstre?
Hvor skal sømanden påmønstre?

Hvad er den forventede dato for påmønstring?

Hvor forventes afmønstringen at finde sted?

Hvad er den forventede dato for afmønstring?

Hvad er sømandens opgave (specielt ved krydstogtskibe)?

Vil du som vært garantere økonomisk for sømanden i forbindelse med rejse og ophold?
Ja

Nej

Hvis ja, bedes du underskrive her ____________________________________
(Pkt. 8. skal underskrives af samme person)
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6. Eventuelle bemærkninger til invitationen – herunder særlige forhold, som
visummyndighederne skal tage højde for
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

7. Erklæringer
A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema.
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser, jf.
straffelovens § 161, udlændingelovens § 40 og udlændingelovens §§ 59-60:
Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år
Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger
B. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse
Hvis ansøger får udstedt visum, påhviler det ansøger at udrejse af Schengenområdet, inden gyldigheden af visummet
udløber. Gyldighedsperioden er angivet i det udstedte visum. Gyldighedsperioden er ofte lidt længere end antallet af
tilladte dage. Ansøger skal overholde antallet af tilladte dage, og opholdet må endvidere aldrig vare længere end
udløbet af gyldighedsperioden.
Hvis ansøger efter indrejsen på visum opholder sig uden fornøden tilladelse i Danmark eller i et andet Schengenland
ud over visummets gyldighedsperiode, vil ansøger i en periode på 5 år ikke kunne få visum. Hvis opholdet uden
fornøden tilladelse varer op til en måned ud over visummets gyldighedsperiode vil ansøger i en periode på 3 år ikke
kunne få visum.
C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan
både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Ansøgers
sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige.
Kontrollen kan foregå på følgende måder:
Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister
Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.
D. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse
Hvis ansøger får udstedt visum, påhviler det ansøger at udrejse af Schengenområdet, inden gyldigheden af visummet
udløber. Gyldighedsperioden er angivet i det udstedte visum. Gyldighedsperioden er ofte lidt længere end antallet af
tilladte dage. Ansøger skal overholde antallet af tilladte dage, og opholdet må endvidere aldrig vare længere end
udløbet af gyldighedsperioden. Hvis ansøger efter indrejsen på visum opholder sig uden fornøden tilladelse i Danmark
eller i et andet Schengenland ud over visummets gyldighedsperiode, vil ansøger i en periode på 5 år ikke kunne få
visum. Hvis opholdet uden fornøden tilladelse varer op til en måned ud over visummets gyldighedsperiode vil ansøger
i en periode på 3 år ikke kunne få visum.
E. Information om konsekvenserne af udvisning eller ansøgning om asyl
Hvis ansøger efter indrejsen på visum udvises administrativt eller ved dom af Danmark, eller hvis ansøger søger om
asyl i Danmark eller et andet Schengenland, vil ansøger i en periode på 5 år ikke kunne få visum.
F. Information om eventuelle konsekvenser, hvis ansøger indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens
han/hun opholder sig i Danmark på visum
Hvis ansøger indgiver en ansøgning om opholdstilladelse, under opholdet i Danmark på et visum, skal du være
opmærksom på, at det kan medføre, at ansøger bliver pålagt en karensperiode på 5 år, i hvilken periode han/hun
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som udgangspunkt vil være afskåret fra at opnå visum til Danmark. Der vil dog ikke blive pålagt karens, hvis
ansøgningen vedrører følgende typer af opholdstilladelse:
Familiesammenføring iht. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller § 9 c, stk. 1.
Studietilladelse iht. udlændingelovens § 9 c, stk. 1.
Opholdstilladelse på grundlag af fribyordningen, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 4.
Arbejdstilladelse iht. udlændingelovens § 9 a, stk. 1, jf. stk. 2, hvis ansøgningen resulterer i en tilladelse.
Endvidere vil opholdsansøgningen ikke medføre karens, hvis hensyn af humanitær karakter taler afgørende derimod.
Bemærk: Hvis ansøgeren søger om en opholdstilladelse omfattet af ovenstående undtagelser, skal det dog
bemærkes, at der alligevel vil blive pålagt karens, hvis formålet med ansøgningen er at forlænge opholdet her i
landet, selv om det er åbenbart, at ansøgningen ikke vil kunne imødekommes.

8. Underskrift
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7
Dato og sted
Underskrift
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