APIS – Advance Passenger Information System
För den som ska resa till/från/via/inom USA. Sedan 8:e mars 2012 gäller detta även den som flyger genom
amerikanskt luftrum (utan att landa i USA). Viktigt! All information skall stämma överrens med passet.
Man

Kvinna

Efternamn (som i passet) .............................................................................................................................................
Förnamn (som i passet) ...............................................................................................................................................
Land (som du är permanent bosatt i) ............................................................................................................................
Nationalitet ..................................................................................................................................................................
Födelsedatum

Dag ................

Månad .................

År ............................

Passnummer .................................................... Land passet är utfärdat i....................................................................
Passet giltigt t.o.m. Dag ................

Månad .................

År ............................

Avreseflygplats ............................................................................................................................................................
Ankomstflygplats i USA ................................................................................................................................................
Om du reser vidare direkt med flyg inom USA, ange även namn på flygplatsen samt staden och delstaten som är din
slutdestination i USA.
.....................................................................................................................................................................................
Första adress i USA: välj det alternativ som gäller för dig.
• Privatboende – ange gata, nummer, postkod, stad, delstat
• Hotell – ange fullständig hotelladress
• Hyrbil – ange namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil (om du inte bokat hotell, annars 		
ange hotell).
• Kryssning – ange namn på kryssningsfartyg, rederi och embarkeringshamn om resan fortsätter med kryssning.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
När USA inte är din slutdestination
Om du bara har transit via/över USA, ange även namn på flygplatsen samt staden som är din slutdestination. Åker du
dessutom via ytterligare en eller flera flygplatser i USA, ange även dessa.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Följande gäller för en APIS-anmälan:
1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast,
dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa.
2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se skall APIS-informationen lämnas direkt på flygbolagets hemsida senast 72
timmar innan avresa. För de flygbolag där APIS inte kan lämnas så skall du fylla i uppgifterna på blanketten innan ni åker till
flygplatsen och lämna till incheckningspersonalen på flygplatsen.
3) Det är resenärens ansvar att dels lämna korrekt information och dels lämna informationen i tid.
Felaktig, felskriven eller utebliven information kan medföra att man nekas inresa.

