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RYHMIEN KOKOAJILLE & OSANOTTAJILLE
VIISUMIT hankitaan seuraavasti: (ei hankita ilman majoitusvarausta)
1. Kun saamme nimi- ja osoiteluettelon lähetetään ilmoittautuneille
kynällä täytettävä viisumianomus ja täyttöohje, jossa pyydetään
lähettämään Matka-Mekka Oy:lle hyvälaatuinen valokopio passin
(passi voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen) kuva-aukeamalta
1/1 koossa ja 1 *väripassikuva irrallisena ohjetta noudattaen täytetyn
anomuksen liitteinä. Anomuksia puutteellisin tiedoin ei käsitellä.
* Älä lähetä samaa kuvaa kuin passissa, jos passi on yli 6 kuukautta vanha!
2. *Kynällä täytetyt anomustiedot siirretään tietokoneella (digitoidaan
Venäjän Viisumipalvelukeskuksen/Venäjän konsulaatin tiedostoon) täytettäviin
anomuksiin noin kuukausi - 4 viikkoa ennen matkalle lähtöä ja
lähetetään digitoidut anomukset ryhmän kokoajalle postitse.
3. Ryhmän kokoajan saadessa digitoidut anomukset, joihin on kiinnitetty
kuva ja passikopio, hankkii hän niihin allekirjoitukset sekä päiväykset
viisumin anojalta. Tämän jälkeen toimitetaan anomukset yhtenä
lähetyksenä Matka-Mekkaan, joka toimittaa ne liitetiedoin (vakuutus &
viisumipuolto & nimiluettelo) lisättynä Viisumipalvelukeskukseen Turkuun.
Vain näin voidaan toimia rehellisesti, vaikka siitä on vaivaa sekä kustannuksia!
Matka-Mekka Oy ei väärennä allekirjoituksia pyynnöstäkään, vaikka se onkin monen yrityksen käyttämä oikotie.
Oikotien käyttö voi myös loppua Venäjän konsuliviranomaisten toimesta koska tahansa.

*Ryhmän kokoaja voi digitoida anomukset vaihtoehtona ed. mainitulle menettelylle sopimalla
Matka-Mekan kanssa siitä ennakolta. Ohje- ja täyttösivut avautuu sivulta Viisumi
Venäjälle kohdasta Digitaalisen anomuksen täyttöohje ja anomus. » Annamme
tiedot anomusten niihin kohtiin matkakohtaisena, jotka ovat edellytyksinä
anomusten virheettömään täyttämiseen ja tulostukseen ohjeita noudattaen.
Nykyinen anomus tulostuu kahdelle arkille vaikka digitointiohjeessa/-mallissa on vanhan mallinen anomus.

Hyväksytystä digitoinnista hyvitetään toistaiseksi 5,-/anomus, jos sitä ei tee Matka-Mekka Oy.

Tulostuskoko oltava 1/1, muuten Viisumipalvelukeskus voi hylätä anomuksen.
Hylkäystapauksissa (esim. joku virheellinen merkintä) on anomus korjattava ja
tulostettava uudelleen ja uudelleen on hankittava myös anojan allekirjoitus.
Onko aikaa riittävästi korjauksiin konsulaatin vaatimaan käsittelyaikaan?

Anomuslähetyksiin käytettävä PIKAKIRJETTÄ kulunseurannan vuoksi.
Ryhmien anomukset käsitellään yhtenä eränä ja erää ei voi täydentää!
HINTA: 35,00/hlö on veroton Venäjän Konsulaatin perimä viisumimaksu
28,00/hlö sis. alv 24% Viisumipalvelukeskus (Turussa) perii käsittelystä
14,00/hlö sis. alv 24% Matka-Mekka Oy perii kaikki kulut huomioituna
77,00/hlö sis. alv 8,13 = ALV-velvollisten huomioitava veron osuus.

(14,-/henkilö kuluihin sis. työ, kopio-ym. materiaalit, postitukset ja anomusten vienti Turkuun.)
Viisumin myöntämisen ehtona olevasta hoito-/kuljetuskuluvakuutuksesta veloitamme 1,5/hlö/vrk
vähintään 8 hlö:n ryhmiltä. Ennen matkaa tai sen aikana 70 v. täyttäneille veloitus 3,-/hlö/vrk.
HUOMIO! Tämä vakuutus on voimassa vain Venäjän alueella koskien akuuttia hoitotarvetta ja siksi
suosittelemme oman ja täydellisemmän vakuutusturvan varmistamista jo matkaa maksettaessa.
Viisumi- ja vakuutushinnat sitoumuksetta kun matkatoimisto ei voi vaikuttaa hintojen muutoksiin .

Jos edellä olevassa on epävarmuutta aiheuttavia kohtia niin paras ratkaisu
on kysyä ennen anomuksiin kohdistuvia toimenpiteitä. Anomusproseduurissa
Venäjä otti mallia Suomen vastaavasta Venäjän kansalaisille ja näin on edetty
lähelle hölmöläisten menettelyitä! Molemmat maat ylistävät teknistä ratkaisua.

Ystävällisin terveisin Matka-Mekka Oy:n psta Pentti Pöyhönen.

