
 

 

مدارک مورد نیاز جهت اپلیکشن ،رزرو پرواز ، بیمه مسافرتی که از طریق 

 واتساپ برای ما ارسال کنید

 D-04ویزای شرکتی 

 اطالعات مورد نیاز از متقاضی

 عکس پاسپورت 1

 عکس ویزا های قبلی 2

 پرسنلی اسکن عکس 3

+ سمت شغلی + آدرس و شماره تماس محل کار + نام عکس گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب  4

 محل کار

 آدرس محل سکونت 5

 شماره تماس موبایل و ثابت 6

 مجرد / متاهل / مجرد –وضعیت تاهل  7

 موارد مورد نیاز کشور اوکراین

 عکس از دعوت نامه 1

 عکس مجوز کار 2



 

 

 شرکتآدرس  3

 شماره تماس شرکت 4

 ایمیل شرکت 5

 عکس پاسپورت دعوت کننده که مدیر عامل یا وکیل شرکت است 6

 شماره موبایل دعوت کننده که مدیر عامل یا وکیل شرکت است 7

 D-04 ویزای شرکتی مدارک مورد نیاز 

 اصل پاسپورت + کپی صفحه اول )حتما امضا داشته باشد( 1

 کپی تمام صفهات اصل شناسنامه + 2

 عدد 1زمینه سفید  3*4عکس  3

 به باال میلیون تومان 40تمکن مالی به ازای هر ماه ویزا  4

 )موجودی مانده حساب با مهر و امضای بانک به زبان التین(

 مدارک شغلی )گواهی اشتغال به کار با جواز کسب( 5

 ان پاسپورتکپی ویزاهای قبلی اوکراین با صفحه اول هم 6

 دالر بانک ملی شعبه تجریش + کپی 65پرداخت  7

 یورو و موقع تحویل مدارک در مرکز ویزا سنتر23همراه داشتن  8



 

 

 باشد  A4نکته: تمامی کپی ها حتما روی کاغذ 

 مدارکی که ما برایتان حاظر میکنیم

 اپلیکشن فرم ) در سایت سفارت اوکراین پر میشود( 1

 های بیمه صادر میشود(بیمه مسافرتی )توسط شرکت  2

 (رزرو پرواز )از آژانس های هواپیمایی دریافت میشود 3

 مدارک مورد نیاز از اوکراین

 اصل دعوتنامه شرکتی )از طرف مدیر عامل یا وکیل شرکت( 1

 مجوز کار 2

 کپی برابر اصل از مجوز کار 3

 ...(مجوز کار ازاداره کار + ناکاز ومدارک شرکت ثبت شده )ویپیسکا +کد اقتصادی +برگه تاییدیه  4

 کپی مدارک دعوت کننده )پاسپورت +اقامت +پروپیسکا( 5

کپی مدارک هویتی و ملکی صاحب خانه )پاسپورت + اقامت +صفحات پروپیسکا + سند ملکی (+  6

 رضایت نامه شغلی

 اگر دعوت کننده صاحب خانه باشد نیازی به رضایت نامه محضری نمیباشد



 

 

 C-02مدارک مورد نیاز با دعوت نامه شخصی 

 اصل پاسپورت + کپی صفحه اول )حتما امضا داشته باشد( 1

 اصل شناسنامه + کپی تمام صفهات 2

 عدد 1زمینه سفید  3*4عکس  3

 میلیون تومان 15تمکن مالی به ازای هر ماه ویزا  4

 )موجودی مانده حساب با مهر و امضای بانک به زبان التین(

 مدارک شغلی )گواهی اشتغال به کار با جواز کسب( 5

 کپی ویزاهای قبلی اوکراین با صفحه اول همان پاسپورت 6

 دالر بانک ملی شعبه تجریش + کپی 65پرداخت  7

 یورو و موقع تحویل مدارک در مرکز ویزا سنتر23همراه داشتن  8

 باشد  A4نکته: تمامی کپی ها حتما روی کاغذ 

 که ما برایتان حاظر میکنیممدارکی 

 اپلیکشن فرم ) در سایت سفارت اوکراین پر میشود( 1

 بیمه مسافرتی )توسط شرکت های بیمه صادر میشود( 2



 

 

 (رزرو پرواز )از آژانس های هواپیمایی دریافت میشود 3

 مدارک مورد نیاز از اوکراین

 + کپیاصل دعوتنامه  1

 (سکایمدارک دعوت کننده )پاسپورت +اقامت +پروپ یکپ 2

 ...(مجوز کار ازاداره کار + ناکاز و هیدیی+برگه تا ی+کد اقتصاد سکایپیمدارک شرکت ثبت شده )و 3

 اگر دعوت کننده صاحب خانه باشد نیازی به رضایت نامه محضری نمیباشد

را ندارید متقاضی را به هتل دعوت کنید  3نکته : در صورتی که مدارک مورد 

 و داخل دعوت نامه اسم و آدرس هتل را قید کنید 

 


