
NIKITA FIRST - EKSPERCI OD WIZ !
WIZA DO POLSKI  - DLA KIEROWCÓW

Z UKRAINY - BIAŁORUSI
Obecne dzięki naszej firmie 99% klientów otrzymało wizy do Polski

Telefon  48  22 39 55 111  48 575 315 111, 48 575 412 111

WSPÓŁPRACA Z NAMI TO ŁATWY I SZYBKI PROCES UZYSKANIA WIZY DO POLSKI !
Szybka i profesjonalna obsługa fachowców, bezpośredni kontakt z kierowcą i szefem firmy, obsługa w
językach: polski, ukraiński, rosyjski, angielski. Od Państwa wymagane minimum formalności!
BEZ dodatkowych opłat.
NASZA POLITYKA CENOWA:

600 zł netto od osoby (firma jest płatnikiem VAT) + 38 zł opłata konsularna (Opłata musi być
zapłacona w gotowce w dzień spotkania)
(Paszport odebrany na 15 dni roboczych,  liczonych od dnia składania wniosku o wizę)

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW KIEROWCY
Przygotowanie dokumentów kierowcy wygląda następująco:

1. Podpisujemy umowę.
2. Uiszczają Państwo opłatę zgodnie z faktury za usługi
3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą

elektroniczną).
4. Dzwonimy do kierowców i wypełniamy wniosek
5. Wypełniony wniosek sprawdzamy i uzupełniamy ewentualne braki.
6. W razie jakichkolwiek pytań wszystko wyjaśniamy u kierowców osobiście.
7. Uzgadniamy jakich dokumentów będziemy potrzebowali od kierowcy, biorąc pod uwagę historię

wizową.
8. Kompletujemy dokumenty zgodnie z praca lkierowcy na firmie.
9. Wysyłamy wzory +listę ważnych dokumentów potrzebnych do złożenia.
10. Umawiamy termin w CENTRUM WIZOWYM, po uzgodnieniu z kierowcą oraz firmą.
11. Za Państwa zgodą, rejestrujemy w CENTRUM WIZOWYM na pierwszy wolny termin.
12. Spotykamy się z kierowcą w naszym biurze w (Warszawie)
13. Kierowca osobiście składa dokumenty do CENTRUM WIZOWEGO
14. . Paszport zostaje w CENTRUM WIZOWYM.
15. Czekamy na decyzję (około15 dni )
16. Zapada decyzja- informujemy firmę oraz kierowcę

https://www.google.pl/search?q=Nikita+First+sp+z+o+o&oq=Nikita+First+sp+z+o+o&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i64l2.13614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x471ecc912abaa465:0x7d11fdbee7660c50,1,,,


17. Kierowca osobiście musi przyjechać po odbiór paszportu z Wizą

W razie pytań proszę dzwonić pod numer +48 22 39 55 111. Opinii od naszych klientów za linkiem Opinia o
firmie czytać OPINIE NA STRONIE

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O WIZĘ?

Na terenie Polski kierowcy - obywateli Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się jedynie o następujące
rodzaje wizy: wizy w celu wykonywania pracy wydawaną jedynie dla osób pracujących w charakterze
kierowcy transportu międzynarodowego;

W JAKICH MIASTACH MOŻEMY ZŁOŻYĆ ?
Wniosek o wydanie wizy w Polsce w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy transportu
międzynarodowego można złożyć w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych po
uprzednim umówieniu wizyty na spotkanie w następujących miastach:

1. Warszawa
2. Poznań
3. Lublin

JAKIE WARUNKI OTRZYMANIA WIZY?
Załatwiamy wszystkie formalności dotyczące rejestracji daty składania wniosku, wypełniania ankiety
wizowej oraz zbioru wszystkich niezbędnych dokumentów. W rzeczywistości od Państwa potrzebne
będzie minimum formalności i czasu. Konieczna jest tylko obecność w umówionym terminie przy
składaniu wniosku oraz już przy odbiorze paszportu z gotową wizją!

ZŁOŻENIE I ODEBRANIE WIZY
Złożenie wygląda w następny sposób -  kierowca musi OSOBIŚCIE przyjechać z kompletem
dokumentów do wybranego miasta i oddać paszport.
Kiedy otrzymujemy decyzję o przyznaniu wizy -  kierowca OSOBIŚCIE muszę przyjechać po odbiór
paszportu z POLSKĄ WIZĄ.
ADRES FAKTYCZNY :

Warszawa,  Żwirki i WIgury 16B  biuro 1
NIP: 7010710020,
REGON 36806047400000,
KRS 0000690694,

Opinia o firmie czytać

W razie pytań zawsze prosze dzwonic pod
numer

tel  48 223 955 111 (biuro kierunkowy)
tel  48 575 315 111 (VIBER WHATSAPP)
tel  48 575 412 111 (VIBER WHATSAPP)
Warszawa,  Żwirki i WIgury 16B  biuro 1
EMAIL admin@nikitafirst.pl
EMAIL visa@nikitafirst.pl
www.nikitafirst.pl
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