Вартість і порядок оплати

Вартість програми індивідуальна і розраховується на основі Ваших вхідних
даних. При цьому оплата поділяється на кілька етапів і надається відстрочка платежу
у міру просування імміграційної справи. Перш за все необхідно оформити
запрошення і підготувати пакет документів для отримання короткострокової візи, що
є основою Вашого імміграційного процесу. Вартість цього етапу коливається в районі
$2500 і розділяється на два етапи:
1.
2.

ми оформляємо Вам переконливе запрошення (гостьове, студентське,
туристичне, бізнес) - близько $1500;
готуємо пакет документів і відкриваємо короткострокову канадську візу близько $1000.

Даний етап є найважливішим, тому що оформлення статусу біженця
починається з моменту Вашого приїзду в Канаду!
По приїзду в Канаду, в момент підписання контракту, Вами
оплачується $3500 передоплати за весь комплекс послуг і подальші платежі
виплачуються Вами поетапно за рахунок соціальних допомог та заробітної
плати. Загальна вартість послуг становить від $ 5000 до $ 10000 в залежності від
Вашої історії та складності імміграційної справи.
Разом на що Ви повинні розраховувати: $1500 + $1000 + квитки в обидва кінці
(від $500 з України) + $3500 + $1000 (кишенькові та непередбачені витрати) =
близько $7500.

Стоимость и порядок оплаты
Стоимость программы индивидуальна и рассчитывается на основе Ваших
входящих данных. При этом оплата разделяется на несколько этапов и
предоставляется отсрочка платежа по мере продвижения иммиграционного дела.
Прежде всего необходимо оформить приглашение и подготовить пакет документов
для получения краткосрочной визы, что является основой Вашего иммиграционного
процесса. Стоимость этого этапа колеблется в районе $2500 и разделяется на два
этапа:
1.
2.

мы оформляем Вам убедительное приглашение (гостевое, студенческое,
туристическое, бизнес) - около $1500;
готовим пакет документов и открываем краткосрочную канадскую визу около $1000.

Данный этап является самым важным, так как оформление статуса беженца
начинается с момента Вашего приезда в Канаду!
По приезду в Канаду, в момент подписания контракта, Вами оплачивается 3500$
предоплаты за весь комплекс услуг и дальнейшие платежи выплачиваются
Вами поэтапно за счёт социальных пособий и заработной платы. Общая стоимость
данных услуг составляет от $5000 до $10000 в зависимости от Вашей истории и
сложности иммиграционной программы.
Итого на что Вы должны рассчитывать: $1500 + $1000 + билеты в два конца
(от $500 из Украины) + $3500 + $1000 (карманные и непредвиденные расходы) =
около $7500.

