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Перелік документів для відкриття польської візи
1. ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ.
- дійсний 6 місяців від останнього дня повернення з туру;
- повинен містити принаймні дві вільні сторінки (для віз);
- продовжені паспорти в роботу не приймаються.
2. АНКЕТА ТУРИСТА .
Заповнюється наша анкета, на основі вказаних в ній даних заповнюється візова анкета, яку потрібно
підписати.
3. 2 ФОТОГРАФІЇ.
- Зроблені не пізніше ніж 6 місяців до початку поїздки;
- Розміром 3,5 х 4,5 см;
- Обличчя повинно становити 80% фотографії.
4. Копія українського паспорту (всіх сторінок з відмітками), при подачі обов’язково мати оригінал.
Увага! Усі копії повинні бути чітко видно, не затемнені, без чорних смуг або інших дефектів, пов'язаних
з роботою принтера. Обов'язково повинна бути чітко видна прописка. Якщо прописку видно погано,
обов'язково просимо надавати ОРИГІНАЛ довідки з ЖЕКу про місце прописки
5. Копія ідентифікаційного коду
6. Копії сторінок закордонного паспорта
(першої сторінки та шенгенських віз за останні три роки)
7. ДЛЯ ВСІХ ТУРИСТІВ ОБОВ'ЯЗКОВА ДОВІДКА З БАНКУ ПРО СТАН КОШТІВ ТА
ВИПИСКА ПО РУХУ КОШТІВ ЗА ОСТАННІ 3-6 МІСЯЦІВ.
Важливо! Довідка з банку про стан рахунку без виписок про рух коштів не приймаються. На довідці з
банку обов’язково має бути вказана дата відкриття рахунку. Залишок коштів на довідці з банку про стан
коштів і на виписці по руху коштів має співпадати.
Депозитні і кредитні рахунки не підходять.
Залишок на рахунку має бути з розрахунком 60 Євро на один день перебування в турі на одну особу.
8. ДОКУМЕНТИ ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЯВНИКА (всі документи є дійсними 1
місяць з моменту видачі):
Для найманих працівників:
- оригінал довідки з місця роботи , яка містить наступну інформацію: дані заявника, дату прийняття на
роботу, посаду, заробітну плату за останні шість місяців, а також контактні дані організації (повна
адреса та стаціонарний номер телефону компанії). Довідка повинна містити інформацію, що робоче
місце на час поїздки зберігається, а також фразу: “Довідка видана для подання за місцем вимоги”.
Довідку підписує директор підприємства і бухгалтер.
*Для заявників, які працюють у ФОПа без печатки в довідці з місця праці має бути зазначена
інформація, що підприємство працює без печатки і додатково надати копії реєстраційних документів
(Київський округ).
Важливо для заявників Львівського округу:
Для заявників, які працюють у ФОПа без печатки необхідно додатково надати оригінал реєстраційних
документів ФОП разом із витягом з банку, де буде відображено, що нарахування зарплати відбувається
саме цим підприємцем.

Для приватних підприємців:
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП або Виписки з Єдиного державного реєстру ПП;
- Податкова декларація про обсяг виручених коштів
Податкова декларація повинна бути не старше трьох місяців (з печаткою українського державного
органу).
Для пенсіонерів:
- Оригінал та Копія пенсійного посвідчення;
- Довідка з Пенсійного Фонду про нарахування пенсії за останні шість місяців;
- Довідка з банку про наявність та стан рахунку (орієнтовно 50є на 1 день перебування в подорожі).
ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
1. Оригінал довідки з місця навчання;
2. Копія студентського квитка;
3. НОТАРІАЛЬНА заява про повне фінансування туристичної поїздки . Фінансувати може лише перше
покоління: матір / батько, чоловік/дружина. (термін, на який виписується фінансування дитини за
кордон повинен включати: день перед початком туру і 16 днів після закінчення туру).:
- Копію документа, який підтверджує родинні зв'язки спонсора і того, кого фінансують;
- Копія українського паспорта спонсора;
4. Фінансове забезпечення на поїздку : довідка з банку спонсора або самого заявника.

ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ:
1. Оригінал довідки з місця навчання.
2. Копія українського паспорта (всіх сторінок з відмітками і штампами) матері і батька.
3. НОТАРІАЛЬНА заява про повне фінансування туристичної поїздки. Фінансувати може лише перше
покоління: матір / батько. (термін, на який виписується фінансування дитини за кордон повинен
включати: день перед початком туру і 16 днів після закінчення туру).:
- Копію документа, який підтверджує родинні зв'язки спонсора і того, кого фінансують;
- Копія українського паспорта спонсора;
- Фінансове забезпечення на поїздку (довідка з банку).
4. НОТАРІАЛЬНО завірена копія дозволу батьків на виїзд дитини (до 18 років) за кордон, якщо дитина
їде в тур у супроводі одного з батьків або у супроводі третьої особи.
- У нотаріальному дозволі обов'язково потрібно вказувати терміни і країну поїздки (термін, на який
виписується дозвіл для виїзду дитини за кордон повинен включати: день перед початком туру і 16 днів
після закінчення туру).
- Просимо НЕ передавати оригінал нотаріального дозволу, передавати лише нотаріально завірену копію.
ВАЖЛИВО: Якщо в дитини власний дитячий проїзний документ, в даному випадку, навіть якщо батьки
їдуть в туристичну поїздку вони надають дозвіл на виїзд дитини за кордон. Навіть якщо дитина
подорожує з одним з батьків, дозвіл потрібно робити також від обох батьків.
Оригінал дозволу потрібно мати при собі для перетину кордону!
У ВИПАДКУ ПЕРЕДАЧІ ОРИГІНАЛУ ДОРУЧЕННЯ, ВОНО БУДЕ ПОДАНО В КОНСУЛЬСТВО
РАЗОМ З ПОВНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРИ ПЕРЕТЕНІ КОРДОНУ В ВАС МАЄ БУТИ ЩЕ
ОДИН ОРИГІНАЛ.
ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРОК:
ДОВІДКА З БАНКУ ПРО СТАН КОШТІВ ТА ВИПИСКА ПО РУХУ КОШТІВ ЗА ОСТАННІ 3-6
МІСЯЦІВ. Депозитні і кредитні рахунки не підходять.
Залишок на рахунку має бути з розрахунком 50 Євро на один день перебування в турі на одну особу.

