Документи для отримання британської візи (з метою візит):
1) Копія сторінок з візами закордонного паспорту та попередніх закордонних
паспортів (якщо були) (копії повинні бути кольорові або дуже хорошої якості, щоб
могли бути прочитані при скануванні);
2) Документи запрошуючої сторони:
Запрошення (з вказаною адресою проживання і контактними телефонами
запрошуючої особи);
довідка з місця роботи із вказаною посадою та зарплатою за останні 6
місяців банківські довідки запрошуючої сторони;
договір оренди квартири/будинку або свідоцтво про власність
квартири/будинку;
підтвердження оплати комунальних послуг запрошуючої стороною;
копія паспорту запрошуючої сторони;
АБО
підтвердження бронювання готелю на період перебування у Великобританії;
3) Довідки з місця праці 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 за
останні шість місяців + переклад;
Для пенсіонерів: довідка з пенсійного фонду із зазначенням розміру пенсії за
останні 6 місяців + копія пенсійного посвідчення + переклади;
Для студентів: довідка з місця навчання з зазначенням дати закінчення навчання
+ копія залікової книжки + переклади;
4) Довідки з банків (власні та членів сім’ї) про наявність грошей на рахунку з
зазначенням суми залишку + виписка з рахунку про рух коштів мінімально за два
місяці. УВАГА! Загальна сума коштів на рахунках повинна значно перевищувати
витрати на поїздку! + переклад;
5) Довідки про матеріальний стан сім’ї: нотаріально завірені копії документів про
нерухомість (квартира, будинок, нежитлові приміщення і т.д.), власні фірми,
автомобілі, гаражі, земельні володіння + переклади.
6) Нотаріально завірена копія свідоцтва про народження дітей + переклад;
7) Нотаріально завірена копія свідоцтва про одруження / розлучення + копія всіх
сторінок закордонного паспорту чоловіка/дружини + переклад;
8) Підтвердження бронювання авіаквитків в обидві сторони;
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;

