Інформація для студентів та абітурієнтів
Станом на: Жовтень 2021
Консульсько-правовий відділ Посольства Німеччини знаходиться за адресою: вул.
Богдана Хмельницького 25, 01901 Київ. Всі нижчезазначені послуги посольства
надаються тільки за попереднім бронюаванням дати співбесіди. Забронювати дату
співбесіди можливо через систему попереднього бронювання Посольства, доступ до
якої знаходиться за цим посиланням:
Бронювання співбесіди

Які послуги пропонує Посольство?
1. Засвідчення копій
Студенти й абітурієнти можуть безкоштовно засвідчити в Посольстві копії документів з
метою подання заяви на отримання дозволу на навчання у Німеччині. Посольство
засвідчує безкоштовно лише ті копії документів, оригінали яких були надані в Посольстві
і які необхідно подати разом із заявою на отримання дозволу на навчання в обраному
Вами вищому навчальному закладі. Для проведення безкоштовного засвідчення
необхідно надати підтвердження (наприклад, список необхідних документів для
подання до вищого навчального закладу, які вказані на веб-сторінці цього навчального
закладу, скріншот списку) до кожного комплекту копій. Максимальна кількість
документів в день обмежена п`ятьма комплектами копій.
2. Ідентифікація особи для відкриття блокованого рахунку
Посольство має право здійснювати ідентифікацію особи з метою відкриття блокованого
рахунку виключно для відвідувачів мовних курсів, студентів та абітурієнтів.
Ідентифікація особи необхідна тільки для відкриття блокованого рахунку в Дойче банку
(Deutsche Bank). Для відкриття блокованого рахунку в інших надавачів послуг такий
порядок не є обов`язковим. Ви можете самостійно обрати фінансову установу для
відкриття блокованого рахунку.
Посольство приймає документи на відкриття блокованого рахунку і здійснює необхідне
засвідчення.
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Після цього кур`єрська служба DHL Express забирає документи в Посольстві і відправляє
їх на адресу Дойче Банка (Deutsche Bank).
Особа, що навчається, як клієнт Дойче Банка, має самостійно підготувати документи і
взяти на себе необхідні витрати.
Будь-ласка, подавайте в Посольство такі документи:





Формуляр заяви на відкриття рахунку. Формуляр Ви можете отримати на сайті
Дойче банка. Його потрібно принести заповненим, але ще не підписаним;
Дійсний закордонний паспорт;
Заздалегідь оплачений конверт кур`єрьскої служби DHL Express з вказаною
адресою отримувача;
Збір за засвідчення становить 56,43 євро, після округлення – 56,- євро і
сплачується готівкою

Неповнолітні абітурієнти, які хочуть відкрити блокований рахунок, повинні додатково
приходити з батьками або законними представниками. Батьки або законні представники
повинні також надати свій закордонний паспорт, внутрішній паспорт (у формі книжки) з
нотаріально засвідченим перекладом або внутрішній паспорт (у формі ID-карти).
Відповідний конверт кур`єрьскої служби DHL Express, який необхідний для відправлення,
Ви отримаєте в філіалі DHL в Києві за такою адресою:
DHL International Ukraine
вул. Велика Васильківська, 2
01004 Київ
Філіали DHL в Харкові, Львові і Одесі Ви знайдете за таким лінком:
https://locator.dhl.com/ServicePointLocator/m/index.jsp
Отримувачем є Дойче Банк. Адресу знайдіть будь-ласка в інформаційній пам`ятці, яка
додається до документів на відкриття рахунку. При відправленні внесіть також Вашу
особисту адресу.

Вся інформація у цій Пам’ятці базується на знаннях та оцінках Посольства на момент
складання тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота і
вірність, яка, зокрема, за цей час могла зазнати змін, не гарантуються.
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