Indrejseregler - USA
Krav til pas i forbindelse med rejser til USA
Alle danske statsborgere, både voksne og børn, skal have eget gyldigt pas ved rejse til USA og kan opholde sig i
USA uden visum i op til 90 dage. Dit pas skal være gyldigt i minimum seks måneder ud over dit planlagte besøg.
Skal du opholde dig i USA i mere end 90 dage (som turist eller på forretningsrejse), skal du søge om visum.
Er du tidligere straffet, eller er du tidligere blevet nægtet adgang til USA, skal du søge om visum.
Bemærk, at immigrationsmyndighederne siden 2004 har taget fingeraftryk og foto af alle passagerer ved indrejse
til USA.
Nye indrejseregler
Fra den 12. januar 2009 skal alle danske statsborgere søge om forhåndsgodkendelse for at få lov til at rejse ind i
USA.
Fra den 8. september 2010 indføres et håndteringsgebyr på USD 14,-. Debitering af gebyret foregår med
betalings- eller kreditkort ved registreringen. Følgende betalings- og kreditkort accepteres: MasterCard,
VISA, American Express og Discover.

Godkendelsesprocedure:
Forhåndsgodkendelsen skal ske online via linket https://esta.cbp.dhs.gov/. Det er obligatorisk for indrejser, der
ligger efter 12. januar 2009.
Bemærk, at hvis du ikke er godkendt på forhånd kan du fra den 12. januar 2009 blive nægtet indrejse i USA!
Du skal ansøge om godkendelse senest 72 timer før afrejse til USA. Vær dog opmærksom på, at det kan tage op
til 72 timer at blive godkendt, så vi anbefaler, at du ansøger i god tid inden afrejse fra Danmark.
Det er den rejsendes eget ansvar at få forhåndsgodkendelse, og at alle oplysninger afgivet i denne forbindelse er
korrekte og fyldestgørende. HRG fralægger sig ethvert ansvar og kan ikke blive mødt med krav, der måtte
udspringe heraf.
Godkendelsen er gyldig i 2 år, men udskifter du dit pas i perioden, skal der søges om ny godkendelse.
Flere oplysninger omkring de nye indrejseregler findes på Den Amerikanske Ambassades hjemmeside:
http://denmark.usembassy.gov/
Rejsedokumenter
Det er vigtigt at der står fulde og korrekte navne i flybilletter til USA. Såfremt navnet på flybilletten ikke stemmer
overens med navnet i passet, kan du risikere at blive nægtet indrejse.
Kravet er, at første fornavn samt rigtigt efternavn (ikke mellemnavn, medmindre der er bindestreg) skal stå på
billetten. Øvrige fornavne og mellemnavne er ikke nødvendige!
Bemærk! I henhold til internationale regler er det tilladt at forkorte eventuelle mellemnavne til initialer på
flybilletten, og HRG forbeholder sig retten til dette.
Vi anbefaler, at du i god tid før afrejse checker dine rejsedokumenter.

HRG ønsker god rejse!

