Документи для отримання британської візи
(з метою довготривалого навчання):
Документи не скріпляти!! Всі копії повинні бути кольоровими!!
1) Копія сторінок з візами закордонного паспорту та попередніх закордонних
паспортів (якщо були);
2) 1 кольорове фото (розміром 3,5х4,5, офіційно одягнені, 80% обличчя, з
відкритими вухами);
3) CAS – Державний Дозвіл на навчання у Великій Британії. Оформляється за
допомогою агентства починаючи з червня.
4) Довідки з банків (власні або батьків) про наявність грошей на рахунках з
зазначенням суми залишку + виписка з рахунків про рух коштів, яка має бути видана
не раніше, ніж за 1 тиждень до подачі документів у візовий центр;
УВАГА! У довідці з банку має бути сума, яка повністю покриває вартість
навчального року + особисті витрати студента (1265 фунтів в місяць, якщо студент
навчатиметься в Лондоні / 1015 фунтів в місяць - за межами Лондона. Суму на
особисті витрати потрібно помножити на 9 місяців). В довідці має бути вказано
словами, що протягом мінімально 50 послідовних днів (бажано 2 місяці до виписки
довідки) до моменту подачі документів у візовий центр Великобританії на рахунку
ЩОДЕННО знаходилась мінімальна сума…
5) Нотаріально завірена довіреність від батьків на право використання коштів
студентом грошей з рахунку одного з батьків під час перебування на навчанні у
Великобританії;(в довіреності має бути вказаний номер рахунку, який вказаний в
довідці з банку) + Нотаріально завірена копія цього дозволу
6) Довідки з місця праці батьків з зазначенням посади та заробітної плати за
останні шість місяців на офіційному бланку, завірені печаткою підприємства або
організації АБО копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця + звіт з
податкової;
7) Копія свідоцтва про народження + оригінал;
8) Копія свідоцтва про одруження батьків;
9) Особи, молодші 18 років подають нотаріально завірений дозвіл на самостійні
поїздки дитини за кордон від двох батьків + нотаріальна копія цього дозволу (у разі
розлучення батьків – дозвіл повинні дати обоє; у випадку смерті одного з батьків –
подається свідоцтво про смерть; у випадку самостійного виховання дитини –
подається копія свідоцтва матері-одиночки);
10) Міжнародний тест на туберкульоз (знімок надається акредитованою
посольством клінікою у Києві тільки за попереднім записом!). Тест має бути
зроблений не раніше, як за три тижні до подачі документів у візовий центр!!!
Всі довідки повинні бути розміщенні на офіційних бланках, iз зазначенням адреси та
контактних деталей підприємств чи організацій, з датами та вихідними номерами
документів, завірені печаткою;
Всі копії державних документів, які подаються у посольство мають бути нотаріально
завірені. Всі документи, які подаються у посольство повинні бути перекладені на
англійську мову, переплетені та завірені печаткою сертифікованого перекладача;

