Fotografia

SOLICITAÇÃO DE VISTO CROATA
Impresso gratuito

1. Apelido(s)

Isključivo za
službenu uporabu

(x)

2. Apelido de nascimento / apelido(s) anterior(es)
3. Nome(s)

Datum podnošenja zahtjeva

(x)

(x)

Broj zahtjeva u HVIS-u

4. Data de nascimento
(dia-mês-ano)

5. Local de nascimento

7. Nacionalidade actual,
Nacionalidade de nacimento, se for
diferente da actual

6. País de nascimento
8. Sexo

Zahtjev podnesen u
DM/KU
Zajednički centar za
podnošenje zahtjeva
Pružatelj usluga

9. Estado civil

Masculino

Solteiro/a

Casado/a

Separado/a

Divorciado/a

Viúvo/a

Komercijalni posrednik
Granični prijelaz

Feminino

Outros (especificar)
10. Para menores e pessoas privadas de capacidade jurídica: apelido, nome, morada (se for diferente do
requerente) e nacionalidade do representante legal

Naziv

Ostalo

11. Número nacional de identificação (caso aplicável)

Zahtjev obradio/obradila

12. Tipo do documento de viagem
Passaporte diplomático

Passaporte de serviço

Passaporte especial

Priložena dokumentacija

Passaporte ordinário
Outro documento de viagem (especificar)
13. Número do documento
14. Data de emissão
de viagem

15. Válido até

17. Morada e correio electrónico do requerente

Putna isprava
Sredstva za
uzdržavanje
Poziv

16. Emitido por

Prijevozno sredstvo
Putno zdravstveno
osiguranje
Ostalo

Número(s) de telefone

18. Residência em país diferente do que o país da nacionalidade actual
Não

Odluka o vizi

Sim. Autorização de residência ou documento equivalente em (país)
Nº.

Odbijena

válido até

Izdana

*19. Profissão actual

A

C

Vrijedi
*20. Nome, morada e número de telefone do empregador: Para estudantes, nome e morada da

instituição de ensino

(*)

od

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

do

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Broj ulazaka

21. Motivo ou motivos principais da viagem
Turismo
Negócios
Visitar familiares/ amigos
Visita oficial

Motivos de saúde

Estudos

Trânsito

Jedan

Cultural

Deporto

Trânsito aeroportuário

Outro (especificar)
(x) Os campos 1 a 3 devem preencher-se de acordo com os dados no documento de viagem.

Više
Broj dana

Dva

22. País do destino final

23. Fronteira da primeira entrada

24. Número de entradas solicitadas

25. Duração prevista da estadia ou trânsito
(indicar número de dias)

uma

duas

múltiplas

26. Vistos emitidos nos últimos três anos
Não
Sim. País e datas de validade:
País

até

válido desde

País

válido desde

até

País

válido desde

até

27. Impressões digitais anteriormente guardados para a solicitação de visto
Não

Sim. Data (se conhecido)

28. Autorização de entrada no país do destino final, se aplicável
Emitido por
29. Data da prevista entrada na República da
Croácia

até

válido desde

30. Data da prevista saída da República da Croácia

*31. Apelidos e nomes da(s) pessoa(s) na República da Croácia que emitiu o convite. Caso não aplicável, nome

do hotel ou lugar de alojamento temporário na República da Croácia.

Morada e correio electrónico da(s) pessoa(s) na República da
Croácia que emitiu o convite/do hotel(hotéis)/alojamento
temporário

*32. Nome e morada da empresa/organização - que emitiu o convite

Números de telefone e fax

Números de telefone e fax
empresa/organização

Apelidos, nomes, morada, números de telefone e fax e correio electrónico da pessoa de contacto na
empresa/organização
*33. Os gastos de viagem e estadia do requerente durante a sua estadia são assegurados

Pelo requerente
Meios de subsistência
Numerário
Cheques de viagem
Cartões de crédito
Alojamento já pago
Transporte já pago
Outros (especificar)

pelo patrocinador (especificar)
indicado na rubrica 31 ou 32
outro (especificar)
Meios de subsistência
Numerário
Alojamento assegurado ao requerente
Todos os gastos da estadia assegurados
Transporte já pago
Outros (especificar)

(*) Os familiares de cidadãos da UE, do EEE o da Confederação Suíça (cônjuges, filhos o familiares ao cargo) que viagem exercendo o seu direito da circulação livre não
preenchem os campos com o asterisco. Os familiares de cidadãos da UE, do EEE o da Confederação Suíça devem apresentar os documentos que comprovam este
parentesco e preenchem as rubricas 34 e 35.

34. Dados pessoais do familiar que é cidadão da UE, do EEE ou da Confederação Suíça
Apelido(s)
Nome
Data de nascimento

Número do documento de viagem ou
do documento de identidade

Nacionalidade

35. Parentesco com o cidadão da UE, do EEE ou da Confederação Suíça
cônjuge

filho

36. Lugar e data

neto

familiar ao cargo

37. Assinatura (em caso de menores e pessoas privadas de
capacidade jurídica, assinatura do representante legal)

Tomei conhecimento que a taxa do visto não será reembolsada caso o visto seja recusado.
Para os pedidos do visto com entradas múltiplas (comparar a rubrica nº24):
Tomei conhecimento que preciso de seguro de saúde de viagem, para a primeira estadia na República da Croácia e para cada estadia
seguinte.
Tomei conhecimento e estou de acordo com o seguinte: para o efeito de processamento do pedido de visto é necessário recolher
os dados solicitados no formulário, fotografias e, caso aplicável, fazer o levantamento de impressões digitais; todos os meus dados
pessoais preenchidos no formulário da solicitação de visto, bem como a minha fotografia e impressões digitais, para o fim de
responder a minha solicitação serão reencaminhados para processamento às autoridades competentes da República da Croácia.
Esses dados, assim como os dados geridos pela decisão sobe a minha solicitação ou dados geridos pela decisão de anulação,
cancelamento ou prorrogação do visto já emitido, serão inseridos e guardados no Sistema Informático de Vistos da Croácia (HVIS)
durante um período máximo de 5 anos. Nesse período estarão disponíveis às autoridades competentes para vistos, autoridades
competentes para o controlo de vistos nas passagens fronteiriças e dentro da República da Croácia, com o fim de verificar se os
requisitos legais de entrada, estadia e residência foram preenchidos, com o objectivo de identificar a pessoa que não preenche esses
requisitos ou deixa de os preencher, bem como estabelecer a competência e consideração do asilo, também estarão disponíveis às
autoridades para migrações e asilo.
Em certas condições, os dados também estarão disponíveis para consulta às autoridades da República da Croácia e Europol, a fim
de evitar, detectar e investigar infracções terroristas e outros crimes graves. A autoridade responsável pelo tratamento dos dados
será o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da República da Croácia.
Tomei conhecimento que tenho o direito de receber a notificação sobre os meus dados que estão registrados no HVIS e de solicitar
que os meus dados sejam corrigidos caso falsos e apagados caso fossem tratados ilegalmente. Se expressamente solicitado, a
autoridade que analisa o meu pedido vai informar-me sobre a maneira em que possa exercer o meu direito de verificar, corrigir e
apagar os meus dados pessoais falsos ou tratados ilegalmente guardados no HVIS e sobre o respectivo recurso previsto na
legislação nacional da República da Croácia. A autoridade nacional de supervisão (Agência para a Protecção de Dados Pessoais Agencija
za
zaštitu
osobnih
podataka,
Martićeva
14,
10
000
Zagreb,
Croácia,
Tel:
00385 1 4609-000, Fax: 00385 1 4609-099, e-mail: azop@azop.hr) trata as reclamações relativas à protecção
dados pessoais.
Declaro que todas as informações fornecidas por mim neste formulário são corretas e completas. Estou ciente de que qualquer
declaração falsa pode ser motivo para a rejeição da minha solicitação ou anulação de um visto já concedido e resultar em acção legal
contra mim de acordo com a legislação croata.
Se concedido o visto, comprometo-me sair do território da República da Croácia antes da sua expiração. Fui informado de que a
posse de um visto é apenas uma das condições para a entrada no território da República da Croácia. O facto que o visto me foi
concedido não significa que tenho o direito à indemnização se não cumprir às disposições relevantes da Lei de Estrangeiros ("Diário
Oficial", Narodne Novine, Nº. 130/11) e assim me seja recusada a entrada. Os requisitos para a entrada serão outra vez verificados
no momento da entrada no território da República da Croácia.

Lugar e data

Assinatura (em caso de menores e pessoas privadas de capacidade jurídica,
assinatura do representante legal)

