Hvordan søger man om visum?
Konsulatet på den danske ambassade i Bamako tager sig blandt andet af visumansøgninger og
ansøgninger om opholdstilladelse.
Vi modtager visumansøgninger til Norge, Sverige, Island og Danmark primært fra ansøgere fra
Mali, Senegal og Gambia, samt fra andre nationaliteter, som kan ansøge ved ambassaden
inden for de gældende regler.
Konsulatets åbningstider
Visumansøgning
Mandag, onsdag og fredag mellem 9 og 13
Kun efter aftale
Afhentning af pas
Mandag, onsdag og fredag mellem 9 og 11
Der behøves ikke aftale
Telefonisk kontakt
Tirsdag og torsdag mellem 9.30 og 13 på (+223) 20 70 53 20

VISA
Alle visumansøgere skal henvende sig personligt på ambassaden.
Ud over et udfyldt visumansøgningsskema, så skal ansøgeren medbringe såvel originaler som
kopier af alle påkrævede dokumenter.
Gebyret for at aflevere en visumansøgning er XOF 40.000 i 2014 og skal betales på samme
tid, som ansøgningen afleveres. Dette gebyr bliver ikke refunderet ved afslag.
Visumansøgere fra Gambia og Senegal, som ønsker at få deres pas fremsendt med DHL til
konsulatet i Banjul eller Dakar, kan betale XOF 55.000 på ansøgningstidspunktet for denne
service.
Følgende dokument skal afleveres sammen med visumansøgningen. Listen er ikke
udtømmende og anden dokumentation kan forlanges:








Pas eller andet rejsedokument anerkendt af alle Schengen stater. Gyldigheden skal
være på 3 måneder længere end den ønskede rejseperiode. Ansøgere med anden
nationalitet skal opholde sig legalt i Mali
Rejseforsikring for hele opholdet
Udfyldt, underskrevet og dateret ansøgningsskema
2 pasfotos på lys baggrund svarende til politiets krav
Invitation (VU1 for business besøg, VU2 for privat besøg og VU3 for et kulturelt besøg)
Fødsels-/dåbsattest samt vielsesattest, hvis tilfældet (volet 3)
Følgende dokumenter alt efter situation
 For lønmodtagere: en ansættelsesattest, en attest for ferie, lønsedler for de sidste 3
måneder, INPS kort (”sygesikringsbevis”), arbejdsgivers handelsregistrering og
dettes år bevis for registrering.

For selvstændige: bevis for handelsregistrering og dette års samt sidste års bevis
for registrering, INPS kort (”sygesikringsbevis”), virksomhedens kontoudtog for de
seneste 3 måneder
 For arbejdsløse: bevis for ægtefælles indtægt
 For børn og studerende: Brev fra skolen, eksamensbevis med karakter, bevis for
forældres indtægter
 For mindreårige: legaliseret tilladelse fra begge forældre
Bankkontoudtog for de seneste 3 måneder
Bekræftelse på overnatning: Enten på invitationen eller en bekræftelse på
hotelreservation
Flyreservation for returbillet svarende til de anmodede datoer






Det anbefales, at anden dokumentation, som man finder nødvendig for sagsbehandlingen,
medbringes.
Ambassaden modtager kun betaling i XOF.
Alle spørgsmål vedr. visum and andre konsulære handlinger kan sendes til
bkoambvisa@um.dk eller man kan henvende sig telefonisk på (+223) 20 70 53 20 inden for
konsulatets telefonåbningstider.

