Підтвердження запису на подачу документів до Візового Центру Польщі, Чернівці , Україна
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Дата подачі документів:Лис 03,2016
Час подачі документів1200
POCH/071016/6632/01
8402/0188/8026
Що необхідно принести із собою на подачу документів?
УВАГА! переконайтеся, будь ласка, що після здійснення запису Вам надійшов лист-підтвердження з тією
самою кількістю заявників, яких Ви реєстрували. У випадку, коли лист-підтвердження було надіслано на
меншу кількість, необхідно повторно здійснити реєстрацію. Документи заявників, які не записані, не будуть
прийняті в ППВА.

Оригінал та копії Вашого внутрішнього та закордонного паспортів
Заповнену та підписану особисто заявником візову анкету
Дві фотографії, що відповідають вимогами розміщеним на сайті. Ви можете зробити фотографію
паспортного формату безпосередньо у ППВА, а фотографії будуть готові протягом 45 секунд
http://www.polandvisa-ukraine.com/additionalservices.html
Усі попередні закордонні паспорти, які Ви маєте в наявності
Медичне страхування подорожуючих за кордон. Ви можете купити страховий поліс безпосередньо в
ППВА: http://www.polandvisa-ukraine.com/additionalservices.html
Документи, що підтверджують наявність фінансових коштів на подорож до Польщі
Документи, що підтверджують зайнятість/працевлаштування і доходи як доказ зв’язку з Україною
Запрошення / резервація готелю
Повний список документів необхідних для подачі на отримання візи Шенген: http://www.polandvisaukraine.com/shorttermvisa.html
Для національної візи: http://www.polandvisa-ukraine.com/nationalvisa_documents.html
Візова оплата
Банківська квитанція, що підтверджує оплату сервісного збору (дійсне для ППВА, що працюють за
процедурою запису на підставі передплаченої послуги) Необхідно пам’ятати, що Генеральне
Консульство має право вимагати будь-які документи окрім зазначених на будь-якому етапі розгляду
візової заяви.
Час роботи ППВА: понеділок – п’ятниця, окрім свят, 08:30 – 15:30
Час роботи кол-центру: понеділок – п’ятниця, окрім свят, 08:00 – 22:00

З метою збереження вашого часу, пропонуємо вам кур’єрську доставку документів http://www.polandvisaukraine.com/additionalservices.html
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
1. Перед тим, як зайти до ППВА впевніться, що Ви: вимкнули усі електронні прилади, як мобільні
телефони, фотоапарати, аудіо/відео прилади, плеєри, ноутбуки, ітд.
2. До ППВА забороняється приносити: Будь-які види вогнепальної, травматичної чи пневматичної зброї;
Холодна зброя, колючо-ріжучі предмети, у тому числі побутового призначення; Вибухові,

вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, піротехніка; Отруйні та токсичні речовини; Запаковані
конверти, посилки, інші пакунки, що виключають можливість візуального встановлення змісту;
Великогабаритні валізи, сумки, огляд яких може бути ускладнений через значний об'єм; Алкоголь і
продукти харчування.
Зазначений перелік не є вичерпним. На розсуд співробітників Служби Безпеки відвідування ППВА за
наявності інших предметів також може бути обмежено.
Важливо:
камера схову особистих речей відвідувачів у ППВА не передбачена, у зв'язку з чим ППВА не може забезпечити
зберігання, а так само нести відповідальність за збереження особистих речей відвідувачів.

