Povolenie na trvalý pobyt (doklad I-551, tzv. Zelenú kartu) môže vydať alebo nahradiť len imigračný úrad USA (USCIS)
v Spojených štátoch amerických. Veľvyslanecvo nie je oprávnené vydať náhradnú kartu. Ak ste si pri odchode z USA
kartu nechali doma, požiadajte rodinných príslušníkov alebo známych o jej zaslanie kuriérom.
V prípade straty alebo odcudzenia karty môže veľvyslanectvo v Bratislave vystaviť doklad pre návrat do USA, tzv.
boarding foil. Pred vystavením dokladu musíte absovovať pohovor na konzulárnom oddelení a konzulárne oddelenie
musí overiť vaše povolenie na trvalý pobyt prostredníctvom Ministerstva vnútornej bezpečnosti.
Ak chcete požiadať o vydanie tzv. boarding foil, musíte vyplniť žiadosť I-131A a pred príchodom na veľvyslanectvo
zaplatiť online poplatok na stránke USCIS website. Informácie o žiadosti a poplatku sú k dispozícii tu. Pri podávaní
žiadosti I-131A musíte predložiť doklad o zaplatení poplatku vo forme vytlačeného e-mailového potvrdenia o platbe.
Rovnako ako všetky imigračné poplatky, USCIS poplatok bez ohľadu na rozhodnutie nevracia.
Bližšie informácie a inštrukcie, týkajúce sa žiadosti I-131A nájdete na stránke I-131A Form and Instructions page.
Ak vaša karta expirovala, postupujte podľa inštrukcií na stránke https://www.uscis.gov/news/alerts/form-i-131a-nowavailable.
Časté otázky:

1. Môže byť poplatok USCIS za I-131A vrátený? Poplatok za I-131A sa môže vrátiť len v prípade
pochybenia vlády USA. USCIS poplatok nevráti, ak žiadateľ neskôr zistí, že vydanie dokladu boarding foil
nebolo nutné. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na príslušný regionálny úrad USCIS.
2. Aké doklady môže držiteľ povolenia na trvalý pobyt predložiť na letisku namiesto tzv. boarding
foil?
Pri návrate do USA môže držiteľ povolenia na trvalý pobyt namiesto tzv. Boarding foil predložiť
nasledovné doklady:
• Expirovanú kartu na trvalý pobyt s desaťročnou platnosťou
o alebo
• Platnú kartu na trvalý pobyt (s dvojročnou platnosťou) a formulár I-797, Notice of Action, dokladujúci
predĺženie štatútu
o alebo
• Nariadenie vydané vládou USA (civilné alebo armádne) o tom, že čas strávený mimo územia USA bol
určený na oficiálny vládny účel. Títo cestujúci by mali pred vyplnením formulára I-131A a zaplatením
poplatku skonzultovať svoju situáciu s leteckým dopravcom.
3.

Kde môžem získať A číslo alebo viac informácií?

Adresujte, prosím, svoje otázky najbližšiemu regionálnemu úradu USCIS.

