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II/15 

 
Visum C Erwerbstätigkeit (AMS-Bestätigung für max. 90 Tage)   

 
 

oder Visum D (AMS-Bestätigung für mehr als 90 Tage bis max. 6 Monate ) 
 

 
 
 
Persönliche Antragstellung ist erforderlich! 
 
Ausnahme: Antragsteller, die bereits 2 x beim selben Saisonarbeitgeber beschäftigt waren, können eine 3. Person 
bevollmächtigen  den Visumantrag für sie einzureichen: In diesem Fall ist folgendes zusätzlich vorzulegen: einfache 
schriftliche Vollmacht für den Boten + Kopie Inlandspass des Boten + Bestätigung vom Saisonarbeitgeber, dass 
Antragsteller bereits 2 x beim selben Saisonarbeitsgeber beschäftigt war. 
 
Unvollständige Anträge verlängern die Bearbeitungszeit; unaufgefordert übersandte Unterlagen können den Anträgen nicht 
zugeordnet werden. Anträge sollten mindestens 4 Wochen vor der geplanten Reise eingebracht werden.  Alle fremdsprachigen 
Unterlagen bedürfen einer deutschen oder englischen Übersetzung. 
 
 
 
 
Für das Visum vorzulegende Unterlagen – Die Unterlagen sind in der angegebene Reihenfolge vorzulegen: 
 

 Antragsformular, vollständig und in lateinischer Schrift ausgefüllt sowie vom Antragsteller/von der Antragstellerin 
persönlich unterfertigt. Formulare kostenlos vor Ort bzw. als Download unter  
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa.html 

 2 aktuelle Passbilder in Farbe (3,5 x 4,5 cm) davon ist ein Bild auf dem Antragsformular aufzukleben und 
eines lose beizufügen 

 Reisekranken- und Unfallversicherung für den beantragten Zeitraum der Reise mit einer Mindestdeckungssumme 
von € 30.000,- gültig für alle Schengenstaaten  

 Kopie  der AMS-Sicherungsbescheinigung  bzw. AMS-Anzeigebestätigung 

 Polizeiliches Führungszeugnis mit beglaubigter Übersetzung in Original und Kopie 

 Reisepass mit einer Restgültigkeitsdauer von mindestens 3 Monaten nach Ablauf der beabsichtigten Reise, 
mit mindestens 2 leeren Seiten für Visa. Das Ausstellungsdatum darf nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen 

 Vorlage allfälliger weiterer Reisepässe sowie des vorherigen Reisepasses  

 Kopie der Datenseiten der Reisepässe sowie Kopien früherer Visa 

 Original und Kopie des Inlandspasses 
 

 
 
 
Die Liste der angeforderten Unterlagen ist nicht abschließend. Die Botschaft behält sich vor, in einzelnen Fällen um 
Vorlage zusätzlicher Unterlagen zu ersuchen. 
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Пам’ятка для сезонних робітників 
II/15 

 
Віза С для роботи (підтвердження  від Австрійської біржі працевлаштування,  

перебування не більше ніж 90 днів) 
 

або віза D (підтвердження  від Австрійської біржі працевлаштування, перебування 
більше ніж 90 днів, але не більше ніж 6 місяців) 

 
 

Подача клопотання здійснюється особисто! 

 
Заявники, які раніше працювали в одного й того самого роботодавця, можуть подавати клопотання 
через довірену особу. В цьому випадку необхідно додатково надати написане від руки доручення та  
копію національного чи закордонного паспорта довіреної особи + підтвердження від роботодавця, що 
заявник вже двічі перебував у того самого роботодавця. 
 
Будь ласка, зверніть увагу, що неповний комплект документів затягує термін їх обробки; документи, які 
пересилаються без вимоги Посольства, не можуть бути додані до заяви. Заяву потрібно подавати мінімум за 4 
тижні до запланованої поїздки. Усі документи українською мовою повинні бути перекладені на німецьку чи 
англійську мову.  

 

 
У заяві на оформлення візи слід подавати наступні документи у вказаному порядку: 

 повністю заповнений латинським шрифтом та власноручно підписаний бланк заяви на оформлення візи. 
Бланки заяв можна отримати безкоштовно у Посольстві, а також в електронному вигляді за адресою: 
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa.html  

 дві актуальні кольорові фотокартки (3,5 х 4,5), одну з яких слід приклеїти до анкети, а іншу подати 
окремо 

 страховий поліс для подорожуючих на випадок хвороби чи нещасного випадку на запланований час поїздки з 
мінімальною сумою покриття 30.000 євро, дійсний на території всіх країн Шенгенської угоди 

 копія дозвіл на роботу від Австрійської біржі праці (AMS) 

 довідка про несудимість з засвідченим перекладом (оригінал та копія) 

 закордонний паспорт з кінцевим терміном дії мінімум 3 місяці після закінчення запланованої поїздки 
з  мінімум двома чистими сторінками для візи, термін дії не повинен перевищувати 10 років 

 усі наявні дійсні закордонні паспорти, а також ті, термін дії яких закінчився 

 копія сторінки паспорта з персональними даними заявника (дійсного, а також тих, термін дії, яких закінчився) 
та копії усіх шенгенських віз  

 оригінал та копія внутрішнього паспорта. 
 
 

 
 

Список перелічених документів не є остаточним. Посольство залишає за собою право просити надати, в окремих 

випадках, додаткові документи.  

 

 

 

Merkblätter in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Webseite www.bmeia.gv.at/kiew 
 

 

 

 

Saisonarbeitskräfte 
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