ESTA - Inresetillstånd
Fyll i ESTA-ansökan i god tid före avresa till USA, dock senast 72 timmar innan.
Du gör det själv via Internet. En avgift på $14 tas ut per ansökan.
OBS! Du måste ha tillgång till skrivare, för att kunna skriva ut detta som ska bifogas ditt pass.
1. Gå in denna länk: https://esta.cbp.dhs.gov Byt språk till svenska längst upp till höger.
2. Välj ny ansökan. Därefter enskild ansökan.
3. Ett säkerhetsmeddelande visas. Välj bekräfta och fortsätt.
4. En text med rubriken Friskrivningsklausul visas. Pricka i "Ja, jag har läst….". Därefter visas en ny
text Travel Promotion Act of 2009. Pricka även här i "Ja, jag har läst…." och välj sedan ”Nästa”.
5. Du är nu framme vid Ansökan. Ange alla svar på engelska.
Uppgifter med * är obligatoriska, övriga uppgifter är frivilliga.
OBS! Ange ditt för- och efternamn så som det stavas i passet. Har du Å, Ä, Ö eller Ü i ditt namn måste
det skrivas enligt följande, Å=AA, Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE.
T ex om du heter Åström så skrivs det Aastroem, bor du på Floravägen så skrivs det Floravaegen.
Välj ”Nästa” och fortsätt svara på frågorna.
6. I steg 5 kan du gå igenom dina svar och kontrollera att de stämmer innan du väljer "Nästa" och
skickar in din ansökan.
Om du behöver ändra något väljer du "Redigera" i den motsvarande delen av ansökan och
uppdaterar den. När du är klar med uppdateringarna kan du klicka på "Uppdatera" och sedan
"Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare. Gå igenom allt så du ser att uppgifterna stämmer överrens
med ditt pass. Fyll därefter i passnummer, efternamn osv längst ner för att gå vidare. Välj ”Nästa”
när du är klar.
7. Efter att du skickar in din ansökan får du ett ansökningsnummer. Anteckna detta och spara tills du
betalt. Kryssa i rutan "Ansvarsfriskrivning" och klicka på "Betala nu" för att gå till det sista steget där
du anger dina kreditkortsuppgifter för att betala.
Det tar en stund för betalningen att gå igenom, det kan ta upp till en minut, rör ingenting utan låt
datorn tänka klart. Går betalningen igenom kommer meddelandet ”Ansökan godkänd”. Systemet
visar en bekräftelse att ansökan har godkänts och ett kvitto för betalningen. Vi rekommenderar att
du skriver ut ditt kvitto och bifoga bekräftelsen tillsammans med ditt pass och tar med det på resan.
Om ansökan inte godkänns, måste Du söka visum via Amerikanska Ambassaden och det tar minst tre
veckor.
Vid frågor, kontakta oss.
Tel: 0910-73 95 00

