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Zaproszenie biznesowe do Rosji na pobyt dłuższy niż 30 dni
Jeżeli planują Państwo pobyt w Rosji przekraczający 30 dni, jest możliwość dłuższego wyjazdu turystycznego z wizą
biznesową. Taką wizę mogą Państwo zamówić u nas za pomocą poniższego formularza.

Po wypełnieniu formularza i sprawdzeniu przez nas wszystkich danych otrzymają Państwo fakturę. Okres oczekiwania na
zaproszenie i wizę wynosi łącznie 6 tygodni. W pilnych wypadkach możemy na Państwa prośbę przyspieszyć proces - prosimy
o odpowiednią informację w uwagach.

Zamawiam następujące zaproszenie do Rosji i wizę biznesową:
Prosimy o wybranie rodzaju wizy/zaproszeniajeden wjazd i wyjazd w ciągu 90 dni (cena od osoby: 699 zł / 169 €)dwa wjazdy
i wyjazdy - oba w ciągu 90 dni (cena od osoby: 749 zł / 180 €)wiele/kilka wjazdów i wyjazdów w ciągu 180 dni (cena od
osoby: 849 zł / 205 €)wiele/kilka wjazdów i wyjazdów w ciągu 365 dni (cena od osoby: 899 zł / 215 €)
Wszystkie ceny podane są od osoby.
Okres oczekiwania na zaproszenie i wizę: łącznie 6 tygodni.

Tryb przyspieszony
Proszę o przyspieszenie trybu do 5 tygodni (dopłata 100 zł od osoby)
Proszę o przyspieszenie trybu do 4 tygodni (dopłata 255 zł od osoby)
Proszę o przyspieszenie trybu do 2 tygodni (dopłata 299 zł od osoby)

Uwaga - w wypadku przyspieszenia do 2 tygodni wydawania wizy wielokrotnej (półrocznej lub rocznej) konieczne jest
posiadanie w paszporcie jakiekolwiek wcześniejszej wizy biznesowej (nie turystycznej). Prosimy o załączenie skanu tej wizy
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poniżej do formularza.

Data i trasa podróży / okres ważności wizy/zaproszenia
W wypadku wiz dwu- i wielokrotnych prosimy o podanie daty pierwszego planowanego wjazdu i daty ostatniego
planowanego wyjazdu z Rosji (będzie można wjechać później i wyjechać wcześniej niż podano na wizie).

Planowana data wjazdu do Rosji12345678910111213141516171819202122232425262728293031
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
2018201920202021202220232024202520262027202820292030
Planowana data (ostatniego) wyjazdu z Rosji12345678910111213141516171819202122232425262728293031
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
2018201920202021202220232024202520262027202820292030
Miejsce (-a) pobytu w Rosji (kilka najważniejszych miast)

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
Zamawiam
Nie zamawiam

Ubezpieczenie to jest konieczne do uzyskania wizy do Rosji. Okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres pobytu
(ważności wizy) i musi opiewać na sumę co najmniej 30.000 EUR. Możemy zaoferować je Państwu w cenie:
- 1,31 EUR od każdego dnia pobytu dla osób poniżej 25 lat
- 1,51 EUR od każdego dnia pobytu dla osób powyżej 25 lat
- 2,27 EUR od każdego dnia pobytu dla osób powyżej 65 lat.

W wypadku chorób przewlekłych polecamy wykupienie tzw. zwyżki CP. Cena ubezpieczenia wzrasta wówczas około
trzykrotnie. Zwyżkę można wykupić na tej samej polisie dla wybranej osoby z grupy. Prosimy o przysłanie zapytania.
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Dane adresowo-paszportowe wszystkich osób
Prosimy o wpisanie dokładnych danych adresowych i paszportowych każdej osoby, dla której zamawiają Państwo wizę:

Prosimy o wpisanie danych każdej osoby zgodnie z wzorem: 1. imię i nazwisko - wszystkie imiona zgodnie z paszportem
2. dokładny adres 3. data urodzenia 4. numer paszportu 5. data ważności paszportu 6. obywatelstwo
7. wykonywany zawód lub stanowisko pracy 8. dokładny adres miejsca pracy 9. nr telefonu miejsca pracy

Kopie paszportów i inne załączniki
Prosimy o załączenie skanów paszportów wszystkich osób. Jeśli ubiegają się Państwo o wizę wielokrotną w trybie
przyspieszonym 2-tygodniowym, prosimy dodatkowo załączyć skany wcześniejszych wiz.
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Dane kontaktowe zamawiającego
Imię i nazwisko*
Telefon*
Adres e-mail*
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Po opłaceniu faktury otrzymają Państwo:

Paszporty z wizami

1. wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku wizowego i kompletowania dokumentów
2. wskazówki dotyczące obowiązku rejestracji w Rosji
3. dane kontaktowe naszego serwisu konsularnego, który pośredniczy w załatwieniu formalności wizowych na terenie
Odbiorę
osobiście w serwisie konsularnym na terenie Polski
Polski
4. dane kontaktowe naszego biura partnerskiego w Moskwie, St. Petersburgu lub Irkucku, które pomaga w załatwieniu
Proszę
odesłać przesyłką
kurierską
podany wyżej adres zamawiającego
formalności
meldunkowych
na na
miejscu.
Proszę odesłać przesyłką kurierską (adres podam później)
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Dane do faktury
Jak wyżej
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