Станом на: Квітень 2018

Інформація стосовно заяви про взяття зобов’язань
При розгляді візових питань часто є необхідність у поданні заяви про взяття зобов'язань згідно
§§ 66 - 68 німецького Закону про перебування іноземців у Німеччині (AufenthG). Своєю заявою
особа, що бере зобов'язання, разом з витратами на утримання і проживання, бере
відповідальність за покриття витрат у випадку хвороби та догляду за хворим, а також на
зворотну дорогу у випадку несвоєчасного добровільного виїзду за межі Німеччини або
депортації.

Заявники з постійним місцем проживання або дозволом на перебування у Німеччині, як
правило, можуть подавати заяви-зобов’язання у Відомствах у справах іноземних громадян за
місцем їх проживання/перебування. Заявники з місцем проживання в Україні можуть
подавати заяву- зобов’язання в Посольстві Німеччини в Києві.

Заява-зобов’язання відповідає вимогам щодо забезпечення утримання і проживання, якщо
особа, що бере зобов’язання, має достатній обсяг доходів або інших власних коштів виключно
у Німеччині.
Для перевірки консульським службовцем ідентичності та фінансової спроможності необхідно
особисто надати таку інформацію/ подати такі документи:
-

дійсний документ, що посвідчує особу (закордонний паспорт, внутрішній паспорт,
посвідчення особи)
копія паспорта особи, що подорожує
адреса місця проживання особи, що подає заяву-зобов’язання
адреса особи, що подорожує у Німеччині, якщо вже відома
інформація щодо терміну перебування у Німеччині особи, що подорожує
мета подорожі (візит, туризм, навчання, мовні курси тощо)

Фінансова спроможність, як правило, може бути доведена наданням відповідних
документів, як:
-

Довідки про доходи за останні три місяці
Ощадні книжки (з відміткою про блокування або заставу на користь відомства у справах
іноземців)
Банківська гарантія
Остання декларація про доходи
Довідка податкового консультанта про доходи, якщо особа, що подає заявузобов’язання є самостійно зайнятою в Німеччині
У випадку зі студентами необхідно надати докази забезпечення утримання за рік
наперед. Також додатково до зазначених документів надається довідка про відкриття
банківського рахунку в євро, на якому мають знаходитися щонайменше 8.640,- євро.
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Усі докази мають бути надані в оригіналі. Посольство залишає за собою право, в кожному
конкретному випадку, вимагати надання додаткових доказів. Всі дані є добровільними.
Збір за прийом і перевірку заяви про взяття зобов'язань становить 29 євро.
Заява про взяття на себе зобов'язань не потрібна, якщо
- Іноземець може самостійно забезпечити своє утримання і проживання
- у Німеччині існує або буде відкритий блокований рахунок для особи, що подорожує
- було надано необхідну суму у вигляді дорожніх чеків (це не має чинності для
шенгенських віз)

Якщо Ви бажаєте подати заяву-зобов’язання, просимо забронювати дату співбесіди в системі
попереднього бронювання в категорії «Шенгенські візи» за наступним лінком:
Бронювання співбесіди
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