
                                                                  

Ескертпе  !     
Сауалнама баспалық әріптермен толық және ұқыпты түрде толтырылуы тиіс. 
Дұрыс толтырылмаған  сауалнама  кіру  визасын  беруден  бас  тартуға себеп болуы мүмкін.
Attention!      
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte. Si prega di scrivere in stampatello. Eventuali errori di
compilazione possono comportare il rifiuto di rilascio visto. 

1. Тегі/Cognome(s):_____________________________________________________________________
2. Аты/Nome: ____________________________________________________________________

3. Өзге де тегі мен аты/Altri nomi/patronimico: ________________________________

4. Жынысы/Sesso      Ер/Мaschio            Әйел/Femmina 

5. Туған күні/Data nascita: 

                                            күні/giorno       айы/mese          жылы/anno

6. Туған жері  (қала және ел)/Luogo di nascita (città e paese): __________________________________________________
7. Азаматтығы/Nazionalità: ___________________________________________________________________________________ 
Туған кезіндегі азаматтығы/Nazionalità alla nascita: __________________________________________________________
 8. Отбасы жағдайы/Stato civile:  

        бойдақ/celibe          үйленген (күйеуде)/coniugato

              ажырасқан/divorziato               тұл ер (жесір)/vedovo/a 
9. Егер үйленген (күйеуде) болсаңыз жұбайыңыздың (зайыбыңыздың) аты-жөнін және азаматтығын көрсетіңіз/Per i 
coniugati specificare nome, cognome e nazionalità del coniuge: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
10. Тұрақты тұратын мекен-жайы/Residenza: __________________________________________________
________________________________________________________тел/tel. ____________________________________________
11. Мамандығы және лауазымы/Professione (specificare tipo di diploma, o titolo equivalente e qualifica professionale):_________
__________________________________________________________________________________________________________
12. Жұмыс орны/Lavoro attuale:     ___________________________________________________________________________
 мекен-жайы/in
 dirizzo:______________________________________________________тел/tel.____________________________

13. Паспорт түрі/Tipo di passporto:

            дипломаттық/diplomatico          қызметтік/servizio

            ұлттық/ordinario                        басқа құжат түрі/altro tipo di documento
Нөмірі/Numero: _______________________берілген күні/data rilascio: _______________берілген жері/rilasciato da

________________________________________қолданыс  мерзімі/scadenza:________________________________
14. Туған елінен тыс тұратын адамдар үшін: тұратын мемлекетіне қайтуға рұқсаты бар ма?/Riservato a chi vive fuori del;

suo paese d'origine, è in possesso del permesso per rientrarvi ?:                                       Жоқ/No               Бар/Si
 
 Рұқсаты болған жағдайда, құжат нөмірін және қолданыс мерзімін көрсетіңіз/In caso di risposta affermativa specificare 
di seguito il numero del relativo documento e la sua validità:______________________________________________________________________________________
15. Бұрын Қазақстанда болғансыз ба?/Ha già visitato in precedenza il Kazakhstan?:                        Жоқ/No               Иә/Si

      Болған жағдайда, бұрынғы сапарларыңыздың күндерін және мақсатын көрсетіңіз/In caso di risposta affermativa 
specificare la data e il motivo: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
16. Сіздің Қазақстан Республикасына келуіңізге бұрын рұқсат берілмеген жағдай болды ма?/Le hanno mai rifiutato il visto

per la Republica del Kazakhstan?:             Жоқ/No             Иә/Si. Бас тартылған жағдайда, себептерін жазыңыз (қашан 
және кім рұқсатты берген жоқ)/In caso di risposta affermativo specificare la data e il motivo:______________________________

__________________________________________________________________________________________________________
17. Сапардың мақсаты/Motivi dell'ingresso: _____________________________________________________________________
18. Қабылдайтын тарап (мекен-жайы, тел.)/Specifica l'organizzazione (indirizzo, telefono.):_______________________
__________________________________________________________________________________________________________
немесе жауапты тұлға туралы мәлімет (толық аты-жөні, мекен-жайы, тел.)/o la persona che ha organizzato la sua visita 
Kazakhstan(indicare nome, cognome, indirizzo telefono) :____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

        

фотоcуреті

foto

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВИЗАЛЫҚ САУАЛНАМА
Repubblica del Kazakhstan
Modulo per richiesta visto di
ingresso 



19. Қазақстан Республикасында болатын пункттері/Luogo di destinazione nella Repubblica del Kazakhstan:_____________
__________________________________________________________________________________________________________
20. Қазақстан Республикасындағы келетін бастапқы пункті/Luogo di ingresso nella Repubblica del Kazakhstan:_________
__________________________________________________________________________________________________________
21. Қазақстандағы уақытша тұратын мекен-жайы/Indirizzo temporaneo in Kazakhstan:________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
22.  Сіздің сапарыңызды  және Қазақстанда болу мерзімінде тұру  шығыстарыңызды кім қаржыландырады?/     
Chi pagherà le sue spese di viaggio e soggiorno in Kazakhstan?:________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

23.  Қазақстанда болу мерзіміне сақтандыруыңыз бар ма?/Ha provveduto a stipulare una assicurazione a copertura del suo

 soggiorno in K.       Жоқ/No          Бар/Si.  Сақтандыру болған жағдайда, оның қолданыс мерзімін және сақтандыру 
компаниясының  атауын  көрсетіңіз/If  In caso di risposta affermativa specificare la scadenza della polizza e il nome della

 compagnia assicurativa con cui ha stipulato la polizza:       ______________________________________________________

24. Қазақстан арқылы транзитпен өткен жағдайда, негізгі баратын мемлекеттің визасы немесе тұруға ықтиярхаты бар 
ма?/In caso di transito è in possesso del visto di ingresso/permesso di soggiorno rilasciato dal paese di destinazione?:     

     Жоқ/No               Бар/Si.  Болған  жағдайда,  баратын  мемлекетті/In caso di risposta affermativa specificare il paese
di destinatione:________________________кіру жоспарланған шекара пунктін/Il confine di ingresso previsto: 
_________________________________________________________________транзиттің бағытын көрсетіңіз/la rotta di ____
 transito:______________________________________________________________________________________________
25. Сұрау салынатын визаның мерзімі/Period validità visto________________ бастап dal _____________ дейін al ________
26. Сұрау салынатын визаның мәртелігі/Number di ingressi:                        1          2          3         көп мәртелік/multiplo

27.  Балалары (сізбен бірге жүрген балалар паспортыңызға енгізілген жағдайда ғана толтырылады)/Minori(prego 

indicare i minori che viaggiano con lei e se risultano iscritti sul suo passaporto):

№ Тегі, аты/
 Cognome e nome

Туған жері мен күні/
 Data  e luogo di nascita

Азаматтығы/Nationalità

Мен жоғарыда көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс екенін растаймын.  Жалған мәліметтер беріліп қойған 
визаны жоюға немесе оны беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін  екендігі  маған мәлім.  Маған берілген визаның іске асу 
мерзімі аяқталуына дейін Қазақстан Республикасының аумағынан шығып кетуге міндеттімін. 

Мен 2001  жылғы 12  маусымдағы Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» № 209-II Кодексінің (Салық Кодексі) 514-бабына сәйкес төленген консулдық алымдар сомасының қайтарыл-
майтыны; берілген виза Қазақстанға кіруге толық кепілдік бермейтіні және Қазақстан Республикасының құзыретті органдары 
менің Қазақстан аумағына кіруіме келісім беруден бас тартқан жағдайда өтемақыға құқық бермейтіні туралы              хабардар-
мын.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni dello stesso riportate sul presente modulo sono complete e corrette. Il sottoscritto è stato ammonito che 
                 qualsiasi informazione mendace può comprotare il rifiuto del rilascio del visto o la cancellazione del visto già rilasciato. Dopo aver ottento il visto, il 
                 sottoscritto si obbliga a lasciare il territorio della Repubblica del Kazakhstan, prima della scadenza dello stesso. 
                 Il sottoscritto è stato altresì informato che, ai sensi dell'Art. 314 del Codice Tributario della Repubblica del Kazakhstan N° 209-II del 12 giugno 2001, non
                 é possibile recuperare i diritti consolari versati; il rilascio del visto non garantisce l'ingresso automatico in Kazakhstan e non da dirittto ad alcun risarci-
                 mento in caso di rifiuto all'ingresso da parte delle autorità del paese al titolare del visto. 
 

Күні және жері/
Luogo e data : _______________________________________

Қолы/Firma: ______________________________________

Қызметтік жазбалар үшін
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