
 

 

 
5 stegs guide: Visum till Kina 
 

1. När du fyllt i det förenklade ansökningsformuläret/beställningen behöver du skicka in pass samt övriga 
ansökningshandlingar till Visumservice. När ansökningshandlingarna är mottagna och kompletta 
kontaktar Visumservice dig per e-post och/eller telefon för att boka in inlämningen av biometrisk data, 
fingeravtryck på konsulatet i Stockholm eller Göteborg (beroende på tillhörighetsområde).  

 
2. Din visumansökan tillsammans med tillhörande dokument och pass i original lämnas in till konsulatet 

1-2 arbetsdagar innan inbokat besök. Detta för att processen skall vara så smidig som möjligt och för 
att dina handlingar skall kunna granskas i förväg av konsulatet innan besöket vid ev frågor.  

 
 

3. På inlämningsdagen möter en av våra handläggare personligen upp dig på konsulatet, CVS och guidar 
dig genom inlämningen, besvarar dina frågor och ser till att processen går smidigt.  

 
 

4. När ditt visum är utfärdat och klart för upphämtning, normalt inom 1-4 arbetsdagar beroende på vald 
prioritet hämtar vår personal upp det. Vi kontrollerar sedan dess giltighet mot din beställning, att 
visumet är korrekt och returnerar det sedan till dig, snabbt, smidigt och säkert.  

 
Vanliga frågor:  
 

● Inlämning: Det är obligatoriskt att lämna biometrisk data, fingeravtryck för samtliga sökande i åldrarna 
14 -70 år oavsett geografiskt läge. Processbeskrivningen ovan avser den process som utformats med 
konsulatet för Visumservice och gäller därför i samband med att vi handlägger ansökan åt dig.  

 
● Visumansökan: Ansökan är elektronisk och giltig i 30 dagar, därav skall visumansökan och biometrisk 

data vara inlämnad för behandling inom 30 dagar från det att visumansökan skapats online. Vårt 
förenklade formulär kan användas istället och då fyller vi i ansökan åt dig. Ansökan skall kompletteras 
med 1 digitalt foto och ett fysiskt passfoto som uppfyller dessa krav.  

 
● Biometrisk data: Fingeravtryck kan enbart lämnas in i samband med att man ansöker om visum 

(inom 30 dagar). Uppgifterna lagras i 5 år och kan inom denna period återanvändas vid nytt 
ansökningstillfälle förutsatt att referensnumret eller visumet som utfärdats vid tillfället presenteras på 
nytt så att fingeravtrycket som finns lagrat kan nyttjas åter av ambassaden och den sökande således 
undantas återbesök inom 5 år. Vi rekommenderar därför att samtliga av våra kunder sparar sina 
utgångna pass med visum för framtida visumansökningar till Kina.  

 
● Adresser: 

 Stockholm: CVS, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm. Visumservice: Linnégatan 76, 115 23 Stockholm.  
 Göteborg:  CVS, Folkkungatan 14, 411 02 Göteborg. Visumservice: Fabriksgatan 7, 3 tr, 412 50 Göteborg.  

VISUMSERVICE I STOCKHOLM AB 
Linnégatan 76, 11523 Stockholm  // Fabriksgatan 7, 3 tr  412 50 Göteborg  // Sweden 

info@visumservice.se  // +46 8 662 73 20  // +46 31 61 05 20 // visumservice.se  // SE 556609-5914 
 

http://bio.visaforchina.org/#/nav/applications/applicationFormSection0
https://visumservice.formstack.com/forms/kinany_copy_1_copy_copy_copy_copywetravel
https://www.visumservice.se/se/Anvaendbara-tips/Foton

