COM-2006
(Este formulário é gratuito)

Solicitação de visto para um dos países da comunidade Britânica
(Commonwealth) - Atenção: Este formulário NÃO é válido para
pedidos de visto para o Reino Unido.
Referência:

Favor ler as instruções na página 3 antes
de completar esse formulário

Favor anexar uma foto 3 x 4
aqui

NOME COMPLETO: __________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:__/__/__ SEXO: ______________________
NÚMERO DO PASSAPORTE __________________EMITIDO EM __/__/__ VÁLIDO __/__/__
País para o qual você esta solicitando o visto de entrada - marque a opção desejada:
q
q

Antigua e arbuda
Bermuda

q
q

Bahamas
Botswana *

q
q

q
q
q

Falkland Islands
St Kitts-Nevis
Zambia *

q
q
q

Granada
St Lucia
Outro
(especifique):

q
q

Barbados
British Virgin
islands
Jamaica
St Vincent

q
q

Belize
Ilhas Cayman

q
q

Quenia *
Suazilandia

* (veja instruções específicas na página 3)

1-Endereço de correspondência, com CEP:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2- telefone de contato: (__)___________
3-Nome do pai: ___________________________________________
4-Nome da mãe:___________________________________________
5-Nacionalidade: _____________________ Número do passaporte:_____________________
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6- Estado Civil:______________________________________
7- Motivo da viagem:_________________________________
8- Data de chegada:___/___/___ Data de saída: ___/___/___
9- Endereço no país que prentende visitar (se hotel, informe o nome completo):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10- Ocupação: ___________________
11-Endereço e telefone comercial:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12-Renda mensal: ________________________
13- Assinatura:__________________________ data: ___/___/___

ATENÇÃO:
Botswana: Favor enviar o pedido de visto com no mínimo 4 semanas de antecedência a
pedido do Governo de Botswana
Quenia: o visto pode ser obtido na chegada, para pessoas com passaporte Brasileiro
Zambia: so estamos autorizados a emitir vistos de transito validos por 7 dias.
FAVOR ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS AO PEDIDO:
Ø 1 foto recente
Ø seu passaporte
Ø cópia da passagem ou itinerário, com datas de entrada/saída do pais para o qual esta
solicitando o visto. Caso a entrada seja por via terrestre, favor enviar evidências disso.
Ø A taxa correspondente, disponível em nosso site (www.reinounido.org.br) na categoria
"Visa for a Commonwealth Country or a British Dependant Territory. "
Ø Caso o/a Sr/Sra queira que o seu passaporte e documentos sejam devolvidos por SEDEX
após o término do processo, favor incluir no cheque da taxa do visto a taxa de postagem,
disponível em nossa tabela de preços e um envelope de SEDEX com o endereço de
devolução da correspondência preenchido.
Ø Alguns países (tais como Botswana) exigem que o pedido seja referido antes que o visto
possa ser emitido. Nesses casos cobramos uma taxa adicional de R$35,00.
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Para uso oficial:
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