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Vi er her for å hjelpe deg!
Denne veiledningen gir deg en oversikt over hva du må gjøre for å få visum. Se gjennom
kravene, samle sammen dokumenter, og fyll ut nødvendige skjemaer. Deretter er det bare å
sende, eller levere alt til oss. Vi kontrollerer søknadene og retter opp eventuelle feil før vi leverer
dem til konsulatet. Vi returnerer passet til deg så snart visumet er godkjent.
Vi forstår at visumprosessen kan virke vanskelig, og derfor tilbyr vi en rekke løsninger for å
gjøre det enklere. Med vår Digitale Bildetjeneste tar du bilde hvor som helst med mobilen din.
For de som vil slippe å gjøre mest mulig papirarbeid, tilbyr vi "Full servicepakke": Her får du
hjelp til absolutt alt, og du får vårt høyeste nivå av god, spesialtilpasset service. Se etter mer
informasjon om disse tjenestene på de følgende sidene.

Full Servicepakke visum
Vil du helst unngå hele søkeprosessen om visum? Velg Full Servicepakke hvor en
visumkonsulent gjør alt arbeidet for deg – raskere og enklere blir det ikke! Vi håndterer
hele prosessen fra start til slutt.
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Visumkrav
Dette kan gjelde deg
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Dokumentasjon til visumsøknaden kan sendes per post eller
leveres til vårt kontor
Per post ber vi deg sende rekommandert brev til følgende postadresse:

Postboks 6900
St. Olavs plass
0130 Oslo

Ved levering til vårt kontor personlig, eller med bud, er vår besøksadresse:

C.J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo

Våre åpningstider er mandag til fredag fra kl. 08:00-16:00. Dersom du ønsker henting/levering
utenom våre åpningstider, kan du sende oss en epost med forespørsel om dette. Et pristillegg
vil tilkomme.
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