
Перелік документів – службові відрядження/бізнес поїздки

 повністю, розбірливо заповнена та підписана візова анкета

 1 кольорове фото (3,5 × 4,5 cм), термін дії якого не перевищує більше ніж 6 місяців

 Закордонний паспорт, термін дії якого перевищує термін дії бажаної візи на три місяці

 Всі дійсні на момент подання анкети за кордонні паспорти

 Копія першої сторінки закордонного паспорта, копії раніше оформлених віз

 Копія внутрішнього паспорта та усіх сторінок з відмітками

 Дійсне по всій території Шенгену медичне страхування (мін. 30 000 EUR). Терміндії страхування 
повинен перевищувати час запланованого перебування за кордоном на15 днів (у випадку одноразової 
поїздки)

 Письмове запрошення в оригіналі від приймаючої юридичної особи або підприємства, бюро чи 
представництва, державних і місцевих органів держав-учасниць, або від організаторів комерційних і 
промислових виставок, конференцій і наукових консультацій.

Оригінальне, письмове запрошення повинне містити наступні дані:
a) запрошена особа: прізвище, ім’я, дата народження, стать, громадянство, номер посвідчення особи, термін і 
мета поїздки, кількість в’їздів.
b) приймаюча сторона: повна назва фірми, адреса, контакти, податковий та реєстраційний номери, ім’я та 
посада особи, яка підписала запрошення, відтиск печатки. Інша, пов’язана з перебуванням інформація: нічліг, 
покриття витрат.
Необхідність регулярних поїздок необхідно підтверджувати попередньо оформленими візами та 
документами, що засвідчують бізнесові зв’язки, наприклад, двосторонні договори.

Документи, що підтверджують намір повернення:
 Оригінал довідки з місця роботи
 Для приватних підприємців свідоцтво про реєстрацію

Підтвердження про наявність матеріального забезпечення:
 Оригінал довідки з місця роботи про доходи за останні 6 місяців
 Довідка з банку про рух коштів на рахунку за останні 3 місяці
 Для приватних підприємців: довідка від Державної податкової адміністрації про розмір і джерела 

доходів дорожні чеки або
 Приймаюча сторона бере на себе всі видатки під час перебування особи в Угорщині

Крім названих документів консул може попросити надати інші документи. 
Документи, що додаються до заяви, мають бути в оригіналі. Якщо заявнику в майбутньому документи будуть 
потрібні в оригіналі, то необхідно додати копії цих документів. 


