Giấy mời – Pozvání do České republiky
Nếu các bạn muốn mời bố mẹ sang Séc để thăm thân , việc đầu tiên là khai vào giấy mời theo mẫu của phòng
cảnh sát ngọai kiều.
Và các giấy tờ kèm theo khi nộp đơn xin cấp Visa:
giấy nhà ở theo địa chỉ của người mời ( họăc chứng nhận đặt chỗ ở hotel, khách sạn), thời gian ít nhất là
3 tháng kể từ ngày có thể đặt chân lên đất Séc – potvrzení o ubytování
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người viết giấy nhà ở – výpis z katastru nemovitostí.
chứng nhận tài chính của người mời( Trích lục tài khỏan ngân hàng – bankovní výpis), có số tiền ít nhất
là 250 000 kč.( tính theo đầu người là 125 000 kč)
giấy cam đoan (čestné prohlášení) chịu trách nhiệm chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm y tế cho người được
mời( có mẫu).
bản chụp hộ chiếu, thẻ xanh, chứng minh thư của người mời.
bản chụp giấy khai sinh có công chứng, đã dịch sang tiếng séc có đóng dấu phiên dịch tòa án, của
người mời (người được mời là bố, mẹ).
hợp đồng bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm ( cho thời gian cư trú ở Séc, ít nhất 3 tháng theo giấy mời).
2 ảnh mới chụp.
hộ chiếu của người được mời phải còn hạn ít nhất là 6 tháng .
……………………………………………..
Điền mẫu giấy mời như sau:
Đánh dấu nhân vào ô: Nhận trách nhiệm mọi chi phí trong thời gian cư trú.
-Nếu bên mời là công ty, thì điền vào ô hình chữ nhật.
-Cá nhân mời thì điền theo mẫu :
Zvoucí fyzická osoba -Người mời :
họ
tên
ngày sinh, ….số cuối trong số sinh ( nếu có)…, giới tính (M- nam, Ž- nữ)
nơi sinh ( tỉnh)
quốc tịch,….số hộ chiếu,… điện thọai.
địa chỉ cư trú ở Séc:
huyện ( thành phố)
phố…số nhà
Mời sang CH séc thời gian : 90 ngày, từ ……đến….
Zvaná osoba - Người được mời:
họ
tên
ngày sinh…., quan hệ huyết thống với nguời mời ( mẹ - matka, bố- otec), giới tính (M/Ž)…
quốc tịch…, số hộ chiếu…, mục đích chuyến đi sang Séc…( kod)
Địa chỉ thường trú ở Việt nam của người được mời sang Séc:
quốc gia ( kod)
Tỉnh, thành, huyện
Phố( xã), số nhà….
***Nếu có trẻ em dưới 15 tuổi thì khai như sau: ( mỗi người một hàng)
giới tính, ngày sinh, tên họ,
địa chỉ cư trú sau khi vào Séc :
chủ sở hữu hotel, căn hộ…
huyện, xã
phố…, số nhà
Đánh dấu vào một trong ba ô vuông : (nájemce -người thuê, majitel - chủ sở hữu, nơi ở là hotel..)
Trang sau là phần chữ ký của người mời. Và chứng nhận của cảnh sát ngọai kiều.
***Sau đó bạn chuyển hết các lọai giấy tờ trên về Việt nam và người được mời sẽ mang đến nộp trực tiếp tại
phòng lãnh sự, Đại sứ quán Séc ở Hà nội. ( Tốt nhất trước khi nộp hãy cóp pi lại tòan bộ bộ hồ sơ để lưu làm
bằng chứng)
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