
“İşgüzar viza” (“business visa”) müraciəti üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı 

- Səfərin məqsədi ilə bağlı qısa məlumat (ərizəçi tərəfindən ingilis dilində yazılıb 
imzalanmalıdır); 

- Pasport; 
- Anket; 
- 2 fotoşəkil (ağ fonda); 
- Pasportun əsas səhifəsinin, əvvəlki vizaların və ölkəyə giriş/çıxış möhürləri olan səhifələrinin 

surəti; 
- Qüvvədə olan şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti və ya xarici vətəndaşlar üçün Azərbaycanda 

müvəqqəti yaşamaq icazəsi; 
- Viza və ölkəyə giriş qaydaları haqqında ümumi məlumatları özündə əks etdirən sənəd - iki 

nüsxə (Səfirliyin saytından yükləmək olar); 
- İtaliyaya səyahət qaydaları və mümkün məhdudiyyətlərlə bağlı məlumat vərəqəsi - iki nüsxə 

(Səfirliyin saytından yükləmək olar); 
- İş haqqında arayış (ingilis dilində deyilsə, tərcümə və təsdiq olunmalıdır). İşçinin vəzifəsi, 

hansı tarixdən işlədiyi, əməkhaqqısı, İtaliyaya səfərin tarixləri və səfər xərclərini kimin 
qarşılayacağı qeyd edilməlidir; 

- İş yeri haqqında arayışı imzalayan şəxsin şirkətdə imza səlahiyyətinə malik olduğunu təsdiq 
edə biləcək sənəd (reyestrdən çıxarış, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsindən çıxarış 
və s. sənəddə adı və soyadı qeyd olunmalıdır və sənəd notarial tərcümə və təsdiq 
edilməlidir); 

- İş yeri haqqında arayışı imzalayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 
- İş haqqında elektron arayış (notarial tərcümə və təsdiq edilməlidir); 
- Maaş hesabından son 3 ayın çıxarışı (ingilis dilində, imzalı vəmöhürlü); 
- Əgər maaş hesabından çıxarışda cari balans səfər xərclərinin əhatə olunması üçün kifayət 

deyilsə, ərizəçi və ya xərcləri qarşılayacaq şirkət tərəfindən əlavə bank hesabından çıxarış 
təqdim edilməlidir;  

- Dəvət məktubu; 
- Dəvət məktubunu imzalayan şəxsin pasportunun və ya ID kartının surəti; 
- Şirkətin İtaliyada ticarət palatasına qeydiyyat sənədi – “Visura Camerale” (son 6 ayda 

yenilənmiş); 
- Hotel rezervasiyası; 
- Tibbi sığorta; 
- Bilet rezervasiyası. 

 

Əlavə olaraq bildiririk ki, hal-hazırda viza müraciətləri üçün tibbi sığorta Covid-19 ilə bağlı 
xərcləri ən azı 30.000 avro məbləği daxilində limitsiz əhatə etməlidir. 

Arayışların etibarlılıq müddəti bir aydır.  

Şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportdan başqa Azərbaycan dilində olan bütün sənədlər ingilis və ya italyan 
dilinə tərcümə və təsdiq olunmalıdır. 


