Посольство Швейцарії в Україні
та Республіці Молдова

Віза для офіційної поїздки (тип С, до 90 днів перебування)
Перелік необхідних документів
1. Одна заява на видачу шенгенської візи на кожну особу, старанно заповнена німецькою,
французькою, італійською або англійською мовою та власноручно підписана.
Будь ласка, зауважте:
- Кожна візова заява повинна містити підписи у 2 місцях, тобто 1) пункт № 37, 2) в кінці 4 сторінки,
після тексту декларації.
- Візові заяви неповнолітніх заявників (віком до 18 років) повинні бути підписані одним з батьків
або законним опікуном.
2. Дві актуальні фотокартки паспортного формату (одна фотокартка повинна бути приклеєна до
візової заяви, інша прикріплена до неї).
Будь ласка, зауважте: з вимогами до фотокарток Ви можете ознайомитись в розділі «Візові
формуляри / Вимоги до фотокартки» на веб-сторінці Посольства.
3. Дійсний закордонний паспорт. Паспорт повинен бути дійсний, щонайменше, протягом 3 місяців
після запланованого повернення з Шенгенської зони та містити принаймні 2 чисті сторінки. Дата
видачі не повинна перевищувати 10 років.
4. Копія першої сторінки закордонного паспорту (сторінка з особистими даними та фотокарткою).
5. Копії всіх без винятку сторінок з шенгенськими візами, що видані за останні 24 місяці, а також копії
всіх сторінок з дійсними візами інших країн.
6. Поліс медичного страхування: поліс медичного страхування повинен покривати будь-які витрати,
які можуть виникнути в зв’язку з репатріацією з медичних причин, термінового медичного
втручання, лікування у медичному закладі або смерті під час перебування на території країн
Шенгенської угоди. Страховий поліс повинен діяти на території усіх країн Шенгенської угоди
протягом всього терміну перебування, а сума страхової виплати повинна бути не менше 30.000
євро. Відповідно до статті 15.2 Візового Кодексу, заявники, що подають документи на
оформлення візи для багаторазового в’їзду, повинні надавати поліс медичного страхування на
період першої запланованої поїздки.
7. Оригінал дипломатичної ноти від Міністерства закордонних справ або ноти від відповідного
Міністерства.
Посольство Швейцарії залишає за собою право:




вимагати подальші додаткові документи (стаття 21/8 Шенгенського Візового Кодексу)
пересилати візові заяви для прийняття рішення до компетентних швейцарських органів
запросити заявника/ заявницю на особисту співбесіду (стаття 21/8 Шенгенського Візового
Кодексу)

Київ, березень 2019

