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Invitation til ansøgning om visum til sømænd  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Oplysninger om værtsfirmaet                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                
Firmanavn  
      
 

CVR-nummer 
       

Adresse i Danmark  
      
 

Postnummer  
      

By  
                                                                                                                                                                   

Branche  
      

Hjemmeside 
      

Telefonnr.  
      

E-mailadresse 
      

 
2. Oplysninger om værtsfirmaets kontaktperson – dig, der inviterer      
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                                                                                        
Fornavn(e) 
       
Efternavn  
      
Kontaktadresse, hvis anderledes end værtsfirmaets adresse 
      
Telefonnr./mobil 
      

E-mailadresse 
      

Afdeling og funktion  
      
 
3. Oplysninger om visumansøger - sømanden der søger om visum                                               
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                              
Fornavn(e) 
      
Efternavn 
      
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 
      

Køn    
                                        Mand           Kvinde  

Nationalitet 
      
Adresse i hjemland 
      

Postnummer 
      

By 
      

Land 
       

Telefonnr. 
      

E-mailadresse 
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4. Oplysninger om bureau/agency el.lign. der formidler sømanden             
                                                                                        UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                   
Er sømanden tilknyttet et firma i hjemlandet (agency/bureau el.lign.)?  
 

 Ja           Nej    
 
Hvis ja, bedes du oplyse følgende: 
Firmanavn 
      
Adresse 
      

Postnummer 
      

By 
      

Land 
      

Telefonnr. 
      

Telefax 
      

E-mail 
      

Hjemmeside 
      

Branche 
      

 
5. Oplysninger om sømanden og sømandens beskæftigelse 
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                                                      
Har sømanden en sømandsbog? 
 

 Ja           Nej    
 

Hvis ja, bedes du oplyse følgende: 
 

Sømandsbog nummer:______                       Sømandsbog udstedt af (land):_______      

Hvor længe er sømandens kontrakt gyldig? 
      
Hvor mange dage ønskes visum? 
      

Er sømanden dækket af en sygeforsikring? 
 

 Ja           Nej    

Har I tidligere haft besøg af sømanden? 
 

 Ja           Nej 
 

Hvis ja, i hvilket tidsrum var den seneste kontrakt gyldig?    
      
Har sømanden tidligere haft et Schegenvisum? 
 

 Ja           Nej 
 

Hvis ja, hvornår var seneste Schengenvisum gyldigt?    
      
Hvad er navnet på skibet, som sømanden skal påmønstre? 
      
Hvor skal sømanden påmønstre? 
      

Hvad er den forventede dato for påmønstring? 
      

Hvor forventes afmønstringen at finde sted? 
      

Hvad er den forventede dato for afmønstring? 
      

Hvad er sømandens opgave (specielt ved krydstogtskibe)? 
      
 
Vil du som vært garantere økonomisk for sømanden i forbindelse med rejse og ophold? 
 

 Ja           Nej       
 
Hvis ja, bedes du underskrive her  ____________________________________  
                                                   (Pkt. 8. skal underskrives af samme person) 
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6. Eventuelle bemærkninger til invitationen – herunder særlige forhold, som 
visummyndighederne skal tage højde for                              UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                                                               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Erklæringer                                                                                                                                                                                            
A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte                                     
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema. 
 
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser, jf. 
straffelovens § 161, udlændingelovens § 40 og udlændingelovens §§ 59-60: 
• Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år 
• Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger 

 
B. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold 
De oplysninger som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om visum, vil blive registreret i det danske 
visuminformationssystem IVR-VIS, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for, og i Schengen-medlemsstaternes 
fælles visuminformationssystem C-VIS. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med en 
eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk. 
 
Alle personlige oplysninger om dig, som står på invitationsformularen, vil blive overgivet til de relevante myndigheder 
i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i forbindelse med visumansøgningen. 
Sådanne oplysninger vil blive indlæst og lagret i C-VIS i en periode på højst fem år, og i IVR-VIS i højst 10 år. I løbet 
af denne periode vil oplysningerne være tilgængelige for de visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der 
udfører visumkontrol ved de ydre grænser og i medlemsstaterne. Endvidere vil medlemsstaternes indvandrings- og 
asylmyndigheder have adgang til oplysningerne med henblik på at kontrollere, om betingelserne for lovlig indrejse, 
lovligt ophold og lovlig bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, identificere personer, der ikke eller ikke 
længere opfylder disse betingelser, behandle en asylansøgning og afgøre, hvem det påhviler at foretage en sådan 
behandling. 
  
Under visse omstændigheder vil oplysningerne desuden blive stillet til rådighed for de udpegede myndigheder i 
medlemsstaterne og for Europol (den Europæiske Unions politienhed) med henblik på forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. 
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i IVR-VIS og i C-VIS og om hvilken medlemsstat, 
der har overført oplysningerne. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Farimagsvej 51A, 4700 
Næstved, eller via Udlændingestyrelsens kontaktformular på www.nyidanmark.dk/kontakt-us 
 
Du kan kræve, at personlige oplysninger om dig, der er ukorrekte, bliver berigtiget, og at personlige oplysninger om 
dig, der er ulovligt behandlet, slettes. Hvis du anmoder om det, vil den myndighed, der behandler visumansøgningen, 
oplyse dig om, hvordan du kan udøve din ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem berigtiget eller 
slettet, herunder om de relevante retsmidler ifølge dansk lov. Den nationale tilsynsmyndighed i Danmark 
(Datatilsynet) behandler klager vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK -1300 København K, e- mail-adresse: dt@datatilsynet.dk. 
 
C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret                                                 
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan 
både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når visumansøgeren eventuelt har fået en tilladelse. 
Ansøgerens sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er 
urigtige. 
 
Kontrollen kan foregå på følgende måder:  

http://www.nyidanmark.dk/kontakt-us
mailto:dt@datatilsynet.dk
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• Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister 
• Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner 

 
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 
 
D. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse 
Hvis visumansøgeren får udstedt et visum, påhviler det ansøgeren at udrejse af Schengenområdet i 
overensstemmelse med det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Visummet giver ansøgeren ret til at opholde 
sig i Schengenlandene i et bestemt antal dage indenfor en nærmere fastsat gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden er 
ofte lidt længere end det antal dage, visummet er gældende for. 
 
Ansøgeren skal både overholde det fastsatte antal dage og den angivne gyldighedsperiode. Ansøgeren må altså 
hverken overskride antallet af dage eller datoerne for ind- og udrejse. 
 
Hvis ansøgeren udrejser for sent, kan det få alvorlige konsekvenser, og ansøgeren kan blive pålagt en karensperiode. 
I karensperioden kan ansøgeren normalt ikke blive meddelt visum til Danmark. Hvis ansøgeren overskrider sit visum 
med højst 30 dage, kan ansøgeren blive pålagt 3 års karensperiode, mens en overskridelse på mere end 30 dage kan 
føre til 5 års karensperiode. 
 
E. Information om konsekvenserne af udvisning eller ansøgning om asyl 
Hvis visumansøgeren efter indrejsen på visum udvises administrativt eller ved dom af Danmark, eller hvis ansøgeren 
søger om asyl i Danmark eller et andet Schengenland og efterfølgende ikke medvirker til udrejsen, vil ansøgeren som 
udgangspunkt ikke kunne få visum i en periode på 5 år.  
 
F. Information om eventuelle konsekvenser, hvis visumansøgeren indgiver ansøgning om 
opholdstilladelse, mens ansøgeren opholder sig i Danmark på visum  
Hvis visumansøgeren indgiver visse typer af ansøgninger om opholdstilladelse under opholdet i Danmark og 
efterfølgende ikke udrejser i overensstemmelse med det udstedte visums gyldighed, skal du være opmærksom på, at 
det kan betyde, at ansøgeren ikke kan få visum til Danmark i en periode på 5 år. Du kan læse mere om, hvilke typer 
af opholdstilladelse en ansøger kan indgive, mens ansøgeren opholder sig i Danmark på visum, uden at ansøgeren 
udelukkes fra at få visum i udlændingelovens § 4 c og på www.nyidanmark.dk/misbrug 
 

 
8. Underskrift                                                                                                                                                                                                              
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7 
Dato og sted  
      
                                                                         

Underskrift  
 
 
 

 

http://www.nyidanmark.dk/misbrug

