Kako zaprosim za dovoljenje za potovanje v Združene države?

Korak 1

Izpolnite
vašo vlogo

Korak 2

→

Pošljite
vašo vlogo

Korak 3

→

Zabeležite
svojo
številko
vloge

Korak 4

→

Plačilo

Korak 5

→

Oglejte si
status
svoje vloge

1. korak: Izpolnite svojo vlogo
Vnesite vse potrebne podatke. Naprošeni boste: da vnesete podatke iz svojega potnega lista, informacije glede potovanja in podatke
o kreditni kartici ter da odgovorite na sedem varnostnih vprašanj. Vsakdo, ki potuje z vami, mora imeti veljavno dovoljenje za
potovanje ali vizum, ne glede na svojo starost, pred potovanjem v Združene države.
2. korak: Pošljite svojo vlogo
Preglejte svoje odgovore, ali so pravilni. Če želite vnesti popravke, se vrnite na vlogo z izbiro gumba Prejšnji.
3. korak: Zabeležite svojo številko prijave
Ko boste vlogo oddali, vam bo sistem posredoval številko vaše vloge. Shranite to številko vloge za svojo evidenco. Če želite preveriti
status svoje vloge ali le-to dopolniti, boste potrebovali številko vloge, številko potnega lista in rojstni datum.
4. korak: Plačilo
Vnesite podatke o svoji kreditni kartici za plačilo taks, povezanih z Zakonom o spodbujanju potovanj iz leta 2009.

5. korak: Oglejte si status svoje prijave
V večini primerov vas bo elektronski sistem za izdajo dovoljenj za potovanje nemudoma obvestil o statusu vloge. V primerih, ko bo
za obdelavo elektronske vloge za odobritev potovanj potrebno več časa, bo odgovor običajno poslan v 72 urah. Prejeli boste tudi
navodila o tem, kako preveriti status vloge, ki ne bo nemudoma rešena. Obstajajo trije možni odgovori na elektronsko vlogo za
odobritev potovanj:
•

•

•

Vloga odobrena. Vaši vlogi je bilo odobreno in pridobili ste dovoljenje za potovanje v Združene države v sklopu Visa
Waiver programa. Sistem prikaže potrditev odobritve vloge in obvestilo o prejemu plačila z zneskom, ki je bil zaračunan vaši
kreditni kartici. Dovoljenje za potovanje vam ne zagotavlja vstopa v Združene države, saj bo o tem dokončno odločil
uslužbenec Urada za carino in obmejno zaščito Združenih držav na vstopni točki v Združene države.
Potovanje ni odobreno. Nimate dovoljenja za potovanje v sklopu Visa Waiver programa. Imate možnost, da pridobite
vizum za svoje potovanje preko Ministrstva za zunanje zadeve (State Department). Obiščite spletno stran Ministrstva za
zunanje zadeve Združenih držav na www.travel.state.gov za dodatne informacije o tem, kako zaprositi za vizum. Ta odgovor
ne predstavlja zavrnitve vstopa v Združene države. Ta odgovor le prepoveduje potovanje v sklopu Visa Waiver programa.
Sistem prikaže tudi obvestilo o prejemu plačila z zneskom, ki je bil zaračunan vaši kreditni kartici za obdelavo vloge ESTA.
Vloga v postopku reševanja. Vaša vloga za potovanje je v postopku preverjanja, ker takojšnja odobritev vloge ni bila
mogoča. Ta odgovor ne nakazuje negativne razsodbe. Odločitev bo na voljo v 72. urah. Vrnite se na to spletno stran in izberite
Ponovno pridobite predhodno oddano vlogo za dovoljenje za potovanje v Združene države za eno ali več
oseb. Če boste želeli preveriti status svoje vloge, boste potrebovali številko svoje vloge, številko potnega lista ter datum
rojstva.

