
96 HOURS VISA CERTIFICATE
СЕРТИФІКАТ –96-ЧАСОВА ВІЗА

KIEV/ КИЇВ __________________

This is to certify that Passenger of “Air Arabia”

_________________________________, has been acquainted 
with below mentioned terms and conditions on processing UAE 
96 hours visa.

Цим підтверджується те, що Пасажир компанії «Air Arabia» 
_________________________________, ознайомлений з 
нижченаведеними умовами та правилами оформлення 96-
часової візи в ОАЕ.

Processing Time 

Documents for a 96 hours visa application must be submitted at 
least 3 days prior to the departure. The Visa is executed after 
arrival to the airport, passenger must hold his travel passport  
and number of the application form. Documents for application
form are:  

 application form filled by data from travel passport;
 clear color scan copy of traveler passport;
 copy of Ukrainian citizen passport;
 copy of identification code;
 bank payment confirmation on the visa invoice. 

Термін оформлення

Документи для заявки на 96-часову візу подаються не 
менш ніж за 3 дні до вильоту. Оформлення відбувається 
після прибуття до аеропорту за наявності закордонного 
паспорта і номера візової заявки . Необхідні документи для 
подання заявки:

 анкети, заповненої даними із закордонного 
паспорта; 

 чіткої кольорової сканованої копії закордонного 
паспорту;

 копії паспорту громадянина України;
 копії ідентифікаційного коду;  
 рахунку за візу з поміткою банку про сплату.

Visa Validity

96-hours visa’s validity is limited to 4 days from the date of 
issue.
96-hours visa is issued on condition that the minimum transit 
time is 8 hours.
96-hours visa is calculated by the calendar day and not by the 
hours. Thus, if a passenger arrives at 21.00 hours, this doesn`t 
mean 3 hours of 96 hours, but, is counted as 24 hours of 4 days 
solved for staying out of airport borders. 

Термін дії візи 

Строк дії 96-часової візи з дня в’їзду в ОАЕ обмежується 4 
днями з дати видачі.
96-часова віза надається лише за умови мінімального 
стикувального часу - 8 годин.
96-часова віза вираховується календарними днями, а не 
годинами. При прибутті о 21.00 годині вечора, цей день 
вважається одним з чотирьох дозволених для перебування 
за межами аеропорту, а не трьома годинами від 96 годин.

Regulations for Children

Separate visas are not required if accompanying children are on
the same passport as their mother and hold the same family 
name.
However, children with separate passports will require individual 
visa.  

Умови для дітей 

Окремі візи не є обов’язковими для дітей, якщо вони 
вписані в паспорт матері та мають таке ж саме прізвище.

Діти з  власним паспортом чи проїзним документом повинні 
мати окрему візу.

Immigration regulations and conditions 

96-hours visa is issued only for the first part of journey. Once the 
visitor departs from airport, the visa will be automatically 
cancelled. 

Правила та умови Імміграційної служби

Транзитна віза надається лише для першої частини 
подорожі, в країну. Віза автоматично анулюється після 
залишення відвідувачем аеропорту.

Conditions

Visa assistance is available only to visitors flying on Air Arabia. 

Air Arabia will not be responsible for rejection of the visa 
application by the UAE Immigration Authority.  

Should the visa be rejected or is unused there will be no refund 
of the visa charge.  

Air Arabia passenger will be responsible for any fines or 
penalties that may be imposed on him by the UAE Immigration 
Authority.
In case Air Arabia or its General Sales Agent in Ukraine has 
paid such fines on behalf of the passenger to UAE Immigration 
Authority, the passenger is obliged to refund same amount to Air 
Arabia or its General Sales Agent in Ukraine during 3 bank days 
from the date of sending the invoice.

Умови

Візова підтримка надається лише пасажирам Air Arabia.

Air Arabia не несе відповідальності, якщо заявку про 
надання візи було відхилено Імміграційною Службою ОАЕ.

Плата за візу не повертається у випадку, коли заявка на 
отримання візи була  відхилена чи віза була 
невикористана.
Пассажир Air Arabia несе відповідальність за будь-які 
штрафи чи покарання, накладені на нього Імміграційною 
службою ОАЕ.
У випадку сплати Air Arabia або її Генеральним Агентом з 
продажу в Україні за пассажира штрафу Імміграціній службі 
ОАЕ, пасажир повинен повернути такі кошти Air Arabia або 
її Генеральному Агенту з продажу в Україні у строк 3 
банківских днів з дати направлення відповідного рахунку-
фактури.

SIGNATURE/ ПІДПИС ______________________________

CERTIFY/ ПІДТВЕРДЖУЮ ______________________________


