



Сплата платежу за отримання візи може бути здійснена тільки у відділеннях
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Заява
на здійснення платежу на користь юридичної особи
Прошу перевести належні мені готівкові кошти у сумі
Я,
які вношу до каси банку готівкою, за наступними реквізитами :
Увага! Всі поля обов’язкові для заповнення!
Призначення платежу :
 Інформація для відділень Банку :
   •    Будь ласка перевірте, що Строк дії заяви не закінчився. У разі,  якщо Строк дії заяви закінчився,  приймати платіж         ЗАБОРОНЕНО! та фізична особа – платник повинна сформувати нову заяву на сайті за посиланням           http://www.ustraveldocs.com/ та надати нову заяву до відділення Банку.
   •    Заява може використовуватися для здійснення платежу в будь якому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» до         закінчення строку дії заяви.   •    Роздрукуйте заяву та надайте її до відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» для сплати платежу за надання візи.   •    Після сплати платежу за надання візи,  будь ласка зайдіть на сайт http://www.ustraveldocs.com/ та введіть Ваш UIN, який        зазначено на квитанції про сплату.   •    У разі виникнення будь - яких питань, будь ласка зайдіть на сайт http://www.ustraveldocs.com/ та натисніть CONTACT US для         того, щоб ввести запитання.   •    Сплата платежу за отримання візи повинна бути здійснена у гривні та сплачений платіж не може бути повернуто.   •    Квитанція про сплату платежу за отримання візи не може бути передана іншій особі або використана третьою  особою.   •    Після сплати платежу за отримання візи платник повинен призначити час інтерв’ю. Термін дії платежу за отримання візи         – 12  місяців з дати здійснення платежу.
 Інформація для одержувача візи :
За інформаційні послуги відповідно до чинного законодавства України.
Про себе маю повідомити наступні дані :
Дата народження платника :
День
(ДД)
Місяць
(ММ)
Рік
(PP)
Случай 1)Варіант 1)1a) Если на экране отображаются только инструкции и нет бланка заявления, то  1а) Якщо на екрані, відображається тільки інструкції без бланку заяви, то необхідно виконати наступні дії :   а) Откройте приложение Adobe Reader, перейдите в меню «Правка».   1) відкрийте програму Adobe Reader та перейдіть до меню «Правка» (Edit)   б) Нажмите на «Настройки».   2) натисніть на кнопку «Вподобання» (Preferences).   в) Нажмите на Защита (Повышенный уровень) (на левой стороне панели)   3) натисніть на кнопку «Безпека» (Підвищений рівень), що знаходиться ліворуч.   г) Снимите галочки с "Включить повышенный уровень защиты" и нажмите кнопку OK.   4) зніміть галочку з пункту «Увімкнути підвищений рівень захисту» та натисніть ОК.1б) Если появилась  желтая строка, как показано ниже, то, пожалуйста, следуйте этой инструкции-1b) Якщо на екрані з’явилася жовта стрічка як зображено нижче, будь ласка виконайте наступні дії :   а) Нажмите на кнопку «Опции» далее «Всегда доверять этому документу», расположенных  на желтой строке в верхней части экрана.   a) натисніть на кнопку «Опції», що знаходиться на цій жовтій стрічці праворуч та потім  у меню, що з’явиться на екрані натисніть «Завжди        довіряти цьому документу». Стрічка знаходиться в верхній частині екрану.
Случай 2)Варіант 2)Если появилась  желтая строка, как показано ниже, то, пожалуйста, следуйте этой инструкции -Нажмите на кнопку «Опции» далее «Добавить хост в привилегированные места», расположенную  на желтой строке в верхней части экрана, чтобы добавить веб-адрес (www.ustraveldocs.com) в список. (см. ниже),Якщо на екрані з’явилася жовта стрічка, що зображена нижче, будь ласка виконайте наступні дії :Натисніть на кнопку «Опції», що знаходиться праворуч у верхній частині екрану, а потім натисніть кнопку  «Додати хост до привілейованих місць», для того щоб додати URL(www.ustraveldocs.com) до списку надійних. 
Случай 3)Варіант 3)Если появилось окно "Предупреждение об опасности», то  следуйте инструкциям ниже.Якщо на екрані відображається повідомлення про «Попередження» як зображено нижче, виконайте наступні дії:3а) Если в диалоговом окне появилось сообщение "Acrobat пытается подключиться к http://portal.ustraveldocs.com/xxx/", как показано в рис. варианта 3а, то        нажмите на кнопку "Разрешить".3а) Якщо повідомлення про «Попередження» з’явилося з текстом “Acrobat намагається підключитися до http://portal.ustraveldocs.com/xxx/” як зображено на        рис. 3а, натисніть «Дозволити». 
(Случай 3a)
(Рис. 3a)
(Случай 3b)
(Рис. 3b)
3б) Если в диалоговом окне появилось сообщение "Adobe не позволяет подключение к http://portal.ustraveldocs.com", как показано на рис. варианта 3б, то следуйте инструкции, чтобы открыть платежное поручение.3b) Якщо повідомлення про «Попередження» з’явилося з текстом«Adobe не дозволяє підключення до http://portal.ustraveldocs.com» як зображено на рис. 3b, тоді виконайте наступні дії:   1) Откройте приложение Adobe Reader, Перейдите в меню «Правка».   1) відкрийте програму Adobe Reader та перейдіть до меню «Правка»    2) Нажмите на «Настройки»   2) Виберіть «Вподобання» (Preferences).   3) Нажмите на «Диспетчер доверия» (с левой стороны панели).   3) натисніть на “Управління довірою“ (Trust manager), що знаходиться ліворуч   4) Нажмите «Изменить настройки».   4) натисніть на кнопці «Змінити налаштування»   5) Выберите "Разрешить все веб-сайты" и нажмите кнопку ОК.   5) натисніть на кнопці «Дозволяти всі вебсайти» та натисніть кнопку «ОК»   6) Когда документ на оплату откроется, то выберите "Доверять этому документу всегда" из опции меню в верхней части панели.   6) при відкритті документу натисніть «Завжди довіряти цьому документу» зі списку доступних у верхній частині панелі варіантів. 
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	warningText: Инструкция для активации Java скрипта 
Інструкція для активації Java скрипту

В файле данного бланка содержится Java скрипт, который отключен в данный момент. Необходимо включить Java скрипт для того, чтобы обеспечить нормальную функциональность при заполнении документа. Пока данная функция отключена, бланк заявления может быть распечатан или заполнен некорректно. Оплата с помощью некорректного заполненного заявления может быть не принята   
Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы активировать Java скрипт до начала заполнения и печати бланка.
Файл з бланком заяви містить Java скрипт, який на даний момент є відключеним. Необхідно активувати Java скрипт для того, щоб забезпечити нормальне функціонування файлу с  заявою. Поки ця функція відключена, бланк заяви може бути роздрукований або заповнений некоректно. Оплата за допомогою некоректної заяви може бути відхилена.  

Будь ласка, виконайте інструкцію  для активації Java скрипту:

1) Откройте меню «Правка».
1) перейдіть до меню «Правка» (Edit).
2) Выберите «Настройки».
2) Виберіть «Вподобання» (Preferences).
3) Выберите вкладку JavaScript.
3) перейдіть до вкладки Java скрипт.
4) Поставьте галочку «Разрешить JavaScript».
4) позначте галочкою «Дозволити Java-скрипт»
5) Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
5) натисніть «ОК», щоб зберегти зміни в налаштуваннях.
6) Откройте и закройте бланк заявления заново.
6) закрийте бланк заяви на здійснення платежу і відкрийте його повторно.
7) Удостоверьтесь, что в настройках стоит галочка  " Разрешить JavaScript " 
7) перевірте, що в налаштуваннях позначена галочкою опція «Дозволити Java-скрипт»
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