Untuk Austria
Visa Schengen untuk keperluan bisnis
Dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh pemohon:
a.
b.
c.
d.

Formulir aplikasi visa,
Foto 3,5 x 4,5 tampak wajah 70% latar belakang putih
Fotokopi halaman biodata dan tanda tangan paspor dan fotokopi Visa Schengen (jika ada)
Surat Asli dari pemberi kerja dan/atau sponsor yang menyatakan tujuan, tanggal bekerja, gaji, masa
tinggal, maksud kunjungan, menyatakan tanggung jawab penuh untuk pengeluaran-pengeluaran
pegawai selama perjalanan dan kembalinya yang bersangkutan di cap dan ditanda tangani oleh
General Manager (nama juga harus dicetak). dan foto copi SIUP atau TDP (pemohon yang kerja
sendiri hrus menyerahkan izin dagang/usaha, dokumen-dokumen pajak, dsb.)
e. Surat garansi bank yang dimutakhirkan atau surat pernyataan bank yang asli atau salinan buku bank
selama tiga bulan terakhir dari perusahaan atau sponsor dan rekening tabungan pribadi selama tiga
bulan terakhir, jika tidak dokumen lain yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi pemohon (contoh:
salinan pembayaran pajak, sertifikat kepemilikan rumah dan sebagainya).
f. Asuransi perjalanan (cakupan minimum 30.000 €), polis harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi
yang terakreditasi). Mohon klik di sini untuk melihat daftar terlampir perusahaan-perusahaan asuransi
yang terakreditasi).
g. Reservasi penerbangan (tiket harus diserahkan kepada Kedutaan hanya jika diminta)(Reservasi
penerbangan harus diterbitkan oleh Maskapai Penerbangan dengan logo perusahaan penerbangan di
kepala surat).
h. Reservasi hotel di negara-negara Schengen (harus menyebutkan alamat hotel dan semua nama tamu
dalam bahasa Inggris atau Jerman saja) dan melampirkan surat konfirmasi dari setiap hotel yang
dipesan di seluruh area Schengen.
i. Surat undangan dari perusahaan yang mengundang di Austria (lama tinggal, maksud kunjungan dan
sebagainya).
j. Fotokopi Kartu Keluarga. Jika ada keluarga yang mendampingi dalam perjalanan ini, harap sertakan
juga Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran
Dokumen-dokumen yang disediakan oleh perusahaan yang mengundang:


Jika pemohon tidak mempunyai keuangan sendiri yang cukup: surat garansi Elektronik, yang dapat
dimohonkan di kantor polisi lokal di Austria, dimana perusahaan itu berlokasi/terdaftar. Untuk
keterangan lebih lanjut kunjungilah
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_6.aspx

Kedutaan berhak untuk meminta dokumen-dokumen tambahan. Formulir aplikasi hanya dapat diproses setelah
penyerahan lengkap semua dokumen yang diminta oleh Kedutaan. Biaya visa yang tidak dapat dikembalikan
harus dibayar pada saat mengisi aplikasi. Semua dokumen Bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam
bahasa Jerman atau Inggris.
Penting: Pernyataan-pernyataan yang salah oleh pemohon atau penyerahan dokumen yang palsu atau
dipalsukan akan mengakibatkan penolakan aplikasi visa.

