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Formularz zamówień wizowych
Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszego pośrednictwa wizowego na terenie Polski lub Niemiec, zapraszamy do
przysłania nam zlecenia za pomocą poniższego formularza.

Razem z pośrednictwem mogą Państwo zamówić u nas także voucher turystyczny do Rosji oraz wymagane przez niektóre
konsulaty ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Uwaga - jeśli zamawiają Państwo wizy dla kilku osób, ale wizy dla nich nie są identyczne, prosimy wypełnić formularz
oddzielnie dla każdej osoby lub grupy osób z odmiennymi wizami.

Zamawiam wizy, w tym pośrednictwo wizowe na terenie Polski do następujących krajów:
Rosjawiza tranzytowa jednokrotna do 10 dniwiza tranzytowa dwukrotna każdorazowo do 10 dniwiza turystyczna jednokrotna
do 14 dniwiza turystyczna jednokrotna do 30 dniwiza turystyczna dwukrotna - oba pobyty w ciągu 30 dninie zamawiam
Mongoliawiza tranzytowa jednokrotna do 5 dniwiza turystyczna jednokrotna do 30 dni
Chinywiza turystyczna jednokrotna do 30 dniwiza turystyczna dwukrotna do 30 dniwiza biznesowa jednokrotna do 30 dniwiza
biznesowa dwukrotna do 30 dninie zamawiam
Białoruświza tranzytowa jednokrotna do 48 godzinwiza tranzytowa dwukrotna każdorazowo do 48 godzinwiza pobytowa
jednokrotna do 30 dninie zamawiam

Usługi dodatkowe
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Zwrot paszportu z wizą/promesą przesyłką kurierskąnie zamawiam (paszport odbiorę osobiście)nie zamawiam (paszport
odbierze za mnie osoba trzecia podana poniżej)zamawiam, opłata wynosi jednorazowo 50 zł (w wypadku promesy do USA
100 zł)
Paszport/-y odbierze za mnie

Voucher turystyczny do Rosjizamawiam jednokrotny voucher do 14 dni, cena 79 zł od osobyzamawiam jednokrotny voucher
do 30 dni, cena 109 zł od osobyzamawiam dwukrotny voucher do 30 dni, cena 159 zł od osobynie zamawiam
Uwaga! Do wiz 30-dniowych do Rosji wymagana jest dokumentacja całego wyjazdu w postaci rezerwacji lotniczych i/lub
kolejowych oraz hotelowych na cały okres pobytu, każdy wjazd i wyjazd.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicązamawiam w cenie 1,31 EUR od każdego dnia pobytu (osoby poniżej 25
lat)zamawiam w cenie 1,51 EUR od każdego dnia pobytu (osoby powyżej 25 lat)zamawiam w cenie 2,27 EUR od każdego
dnia pobytu (osoby powyżej 65 lat)nie zamawiam

Okres ubezpieczenia (prosimy wpisać według wzoru: 15.07.-28.07.2015)

W wypadku chorób przewlekłych polecamy wykupienie tzw. zwyżki CP.
zamawiam zwyżkę CP (cena ubezpieczenia wzrasta wówczas około trzykrotnie)
nie zamawiam

Ubezpieczenie jest konieczne do uzyskania wizy do Rosji. Konsulat rosyjski wymaga sumy ubezpieczenia na co najmniej
30.000 euro, dla której zostały podane ceny. W podanych cenach zawarte jest także ubezpieczenie NNW na sumę 15.000 zł
oraz ubezpieczenie bagażu na sumę 1.000 zł. Możliwe są także inne pakiety ubezpieczeniowe.

Termin wystawienia wiz
Ostateczna data, kiedy paszporty z wizami mają być gotowe do odbioru:*
Jeżeli od dostarczenia przeze mnie dokumentów nie wystarczy czasu na tryb zwykły, wówczas:zgadzam się na tryb
ekspresowy w wypadku jednej lub więcej wiz (liczę się z podwójną opłatą konsularną)nie zgadzam się na tryb ekspresowy,
przesuwam odpowiednio do trybu zwykłego termin mojego wyjazduproszę o konsultację telefonicznąproszę o konsultację
pisemną za pomocą poczty e-mail
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Dane adresowo-paszportowe
Powyższe wizy zamawiam dla następujących osób:

Prosimy o wpisanie danych wszystkich osób zgodnie z wzorem: 1 osoba: 1. imię i nazwisko 2. dokładny adres
3. nazwa województwa, w którym mam meldunek 4. data urodzenia 5. numer paszportu 6. obywatelstwo 2 osoba:
1. imię i nazwisko 2. dokładny adres 3. nazwa województwa, w którym mam meldunek 4. data urodzenia 5. numer paszportu
6. obywatelstwo itd.

Dane kontaktowe zamawiającego
Imię i nazwisko*
Telefon*
Adres e-mail*

Dane do faktury
jak wyżej

Preferuję przelew w złotówkach
Preferuję przelew w euro
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