BİREYSEL VİZE MÜRACAATLARI İÇİN

BİLGİLENDİRME VE TAAHHÜTNAME FORMU
Hermes Consulting Org. Dış Tic.Ltd. Şti (Seyahat Acentesi) aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne
seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Dubai/U.A.E. için vizeye tabi ülke sınıfındadır. Acentemize yapılan vize başvurusu için yolcu
pasaportunun en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir. Acentemiz yolcular adına alınmış vize ile
yolcunun ülkeye girişine izin verileceğini hiçbir şekil ve şartta taahhüt etmemektedir. Her ne kadar
vize alımı acentemiz tarafından sağlanmış olsa da Dubai/U.A.E. gümrük vize polisi yolcunun ülkeye
girişine izin vermeme hakkına sahiptir. Dubai Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu ofisine yapılan vize
başvurularında Hermes Consulting ve Seyahat Acentesi aracı kurum olup vize verilmemesi, vizenin
geç çıkması ile ilgili hususlarda acente sorumlu tutulamayacaktır. Acentemiz aracılığıyla yapılan vize
başvurularında- yolcu için her ne sebeple olursa olsun vize çıkmaz ise acente tarafından yolcudan
alınan vize ücreti iadesi olmayacaktır. Yolcu acente aracılığıyla aldığı vizenin düzenlendiği tarihten
itibaren 2 ay içinde Dubai’ye giriş yapabileceği ve yine Dubai’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay
içinde ülkeden çıkış yapmak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yolcu, vize aldığı
ülke sınırları içerisinde o ülkenin kanun ve kurallarına uyacağını, vize ile belirlenen tarih ve sürelere
ve tüm vize kurallarına riayet edeceğini, kabul eder. Yolcu tarafından yapılacak kural
ihlalinden/ihlallerinden doğmuş/doğacak zarar/ziyan ceza vb. her türlü ücretin Acentenin ispatına
gerek kalmaksızın yolcu tarafından karşılanacağını, acentenin uğradığı bütün zararları tazmin etmeyi,
acentenin ödemek zorunda kaldığı vergi, ceza, harç vb her türlü ücret için gerekli hallerde ispata
lüzum olmaksızın yolcuya rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vize süresinin dolmasına
rağmen Dubai/U.A.E.’den çıkış yapmayan yolcu, Dubai Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu tarafından
kesilen/kesilebilecek ve acentemizin ödemek zorunda kaldığı 3.000.-USD para cezasını, acentemize
rucuen ödemeyi işbu ödemeye itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu bilgilendirme formunun
yolcu tarafından bir defaya mahsus imzalanmakla süresiz olduğunu, gelecekte yolcu için acente
aracılığıyla alınacak bütün vize başvurularında geçerli olacağını yolcu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yukarıdaki şartları okudum ve Kabul ediyorum.
Adı, Soyadı,
Tarih:
İmza:
Adres:
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası

Size Ulaşılamaması Durumunda,
Ulaşılabilecek kişinin;
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon Numarası:

