Caro estudante,
Observe que você pode estar viajando com um visto de estudante/autorização de 90 dias que pode precisar ser
renovado/prolongado durante a sua estadia para que você complete seus estudos reservados com o
Clubclass. A Unidade Central de Vistos não aceitará pedidos atrasados. LEIA ATENTAMENTE AS
INFORMAÇÕES ABAIXO.

Documentação necessária para solicitar uma extensão de visto:











Formulário – devidamente preenchido e assinado ( https://clubclass.com/wpcontent/uploads/English_SchengenVISA-Application.pdf )
Passaporte válido (Ter uma validade de pelo menos 3 meses após a estadia pretendida)
Um carimbo de entrada válido em seu passaporte e passagem aérea de chegada e saída de Malta.
Seguro médico em Euro e em inglês
Extrato Bancário (dos últimos 3 meses)
Cópia do seu cartão de crédito (frente e verso) + cópia do recibo do caixa eletrônico
Cópia completa do seu passaporte (todas as páginas)
2 fotos 3,5 cm x 4,5 cm (fundo branco)
Contrato de aluguel e declaração de aluguel de um proprietário de uma propriedade que você aluga (se
não for acomodação escolar). Se o alojamento for pré-pago, é necessário ter um mínimo de 18,00€ por
dia. Se o alojamento ainda não estiver pago, é necessário ter um mínimo de 35,00€ por dia.
Carta de Aceitação da escola que é emitida assim que os funcionários da escola verificarem que toda a
documentação de extensão de visto exigida está em ordem

Por favor observe o seguinte:





É sua responsabilidade verificar com a autoridade competente para obter a confirmação da duração e
das condições vinculadas ao visto / permissão que você recebeu.
Seu visto pode ser estendido por um período mínimo de 8 semanas .
É sua responsabilidade manter a frequência total das aulas. A Unidade Central de Vistos levará em
consideração sua porcentagem de frequência ao processar sua extensão de visto de estudante
(minimo de 80%).
É sua responsabilidade entregar seus documentos para o visto na quarta semana a partir da data de
chegada na Clubclass

Informações da Unidade Central de Vistos:




Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 08:00 às 14:00.
Endereço: Valley Road, Msida, MSD 9020 – https://www.identitymalta.com/contact/
O Clubclass não pode ser responsabilizado se a Central Visa Unit decidir solicitar documentação adicional ou
alterar qualquer uma de suas políticas ou diretrizes em relação a extensões de visto de
estudante. Aconselhamos que você leia atentamente os requisitos de extensão de visto no site da Central
Visa Unit .

