TRANSPORT VISA DOCUMENTS
1. Form filled up and signed (2 signatures).
2. Two passport photographs 35x40 unedited.
3. Passport with residual validity of at least 3 months before the expected exit from the Schengen area and
with at least 2 non-used pages.
4. Visa fee in euro: 60€.
5. Invitation letter by the Italian transport company. The above mentioned letter shall be accompanied by an
identity document.
6. Collaboration contract between the Italian and the Iranian transport companies.
7. Presentation letter by the Iranian transport company (by also providing the estimated travel time for each
single journey).
8. Carnet TIR
9. Journey authorization
10. Valid international driving license
11. Valid truck logbook
12. Truck ownership certificate.
13. Valid identity card of the applying person (Shenasnameh) with either Italian or English translation.
14. Documentation attesting the working position of the applying person, either in Italian or in English.
15. Documents proving financial means of support either in Italian or in English:
- extract from bank account with banking movements of the last three months, or
- [optional] bank guarantee from Italy;
- [optional] acts of real estate properties will also be taken into consideration, in addition to the documents
mentioned above.
16. International health insurance covering the entire period of the visa applicant’s residence inside the
Schengen territory, amounting to a minimum of 30.000 €.
17. Copy of the first page of the passport and of any previous visa and related stamps.
The Visa Office reserves the right to request additional documents if deemed necessary for a better
evaluation of the request.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست روادید حمل و نقل
) امضاء۲ ( فرم تکمیل شده با امضاء
) (بدون روتوش۳x ۴ دو قطعه عکس گذرنامه ای
گذرنامه با دست کم دو برگ سفید و با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخی که متقاضی قصد ترک حوزه
.شنگن را دارد
. یورو که تنها بصورت نقدی و در وجه یورو قابل پرداخت است60 هزینه صدور روادید به مبلغ
 دعوتنامه فوق میبایست به همراه.دعوتنامه تکمیل شده از طرف یک شرکت حمل و نقل ایتالیایی
.یک مدرک شناسایی باشد
.قرارداد همکاری میان شرکت حمل و نقل ایرانی و شرکت حمل و نقل ایتالیایی
معرفی نامه از طرف شرکت حمل و نقل ایرانی (و همچنین مدت زمان تخمینی برای هر یک از سفر ها
.)در معرفی نامه ذکر گردد
.کارنه تیر
.مجوز سفر
.گواهینامه بین المللی رانندگی معتبر
دفترچه معتبر خروج راننده
سند مالکیت کامیون
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 .13تصویر شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی
 .14مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی
 .15مدارک مالی ،موید امکانات الزم جهت تامین مالی فرد در مدت زمان اقامت وی در ایتالیا به همراه
ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی
-

پرینت گردش سه ماهه آخر حساب جاری بانکی
یا:
ضمانت نامه بانکی از ایتالیا (اختیاری)

-

عالوه بر مدارک یاد شده ،چنانچه متقاضی دارای سند ملکی نیز باشد ،توسط کنسولگری در
پرونده لحاظ می گردد (اختیاری).

-

 .16بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل  30.000یورو که کل دوره اقامت متقاضی در حوزه شنگن
را در بر گیرد.
 .17تصویر صفحه اول گذرنامه و تصویر روادیدهای قبلی به همراه مهرهای مربوطه.
کنسولگری این اختیار را دارد که در صورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر ،مدارک دیگری را نیز از متقاضی مطالبه
نماید.

