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Checklist for the first application Resident Permit Student for 

students who have to apply in their home country 

→ Apply at least 3-4 months BEFORE starting your studies at the LBS. 
Applying means submitting all of the documents listed below at the Embassy 

→ Submit all documents in PHOTOCOPY! 

→ Submit photocopies of all documents in ORIGINAL +LEGALIZED GERMAN TRANSLATION 

1. Application form (available in Embassy) 

2. Valid passport 

3. Birth certificate (+legalized translation)  

4. Passport-sized photograph (EU-standards, not older than 6 months) 

5. Police clearance (certificate of good conduct not older than 3 months+ legalized translation) 

6. Proof of sufficient financial means. 

→Students with Scholarship from the Jewish Heritage Fund → SCHOLARSHIP LETTER 

→for all other students up to 24 years: € 487,53  per month (€4.387,77 for 9 months) 

 including € 282,06 rent per month 

→ for students over 24 years:  €882,78 per month (€ 7.945,02 for 9 months); including  

€ 282,06 rent per month;  

 

 How to proof financial means? 

→Scholarship letter, if you have been granted a scholarship 

→Bank account, savings book (from parents, own) 

→Savings book at an Austrian Bank or in your home country, but it has to be accessed from Austria.  

7. Proof of accommodation: 

→Scholarship letter from the Jewish Heritage Fund 

→for all other students:  rental contract from lessor, rental contract from a hall of residence for students 

8. Health insurance valid in Austria 

When applying in your home country, you have to proof a valid travel insurance that covers up to 30.000 €. Upon 

arrival, at the latest when you pick up your Residence Permit Student, you have to have a health insurance that 

covers all costs of medical treatment in Austria. (the insurance sum has to cover more than 30.000 € of costs).  

9. € 120 for the fee. 

If you have applied in your home country, you probably have paid a part of the fee. In this case you only have to 

pay the balance due of the fee (e.g. if you have paid €60,00 then you have to pay €60,00) 
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In case you have a valid national health insurance in a country that has concluded a health insurance agreement with Austria (at the moment these are the following countries: Bosnia 

and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey), you have to bring along the A3 form, which is available from your national health insurance carrier. This form you have to 

exchange for forms that entitle you to medical treatment in Austria (Krankenscheine, "Krankenkassenschecks") at the relevant Austrian health insurance carrier (Gebietskrankenkasse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International agreement with the state insurance WGKK 
 

 

For more information please visit: 

http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esv_enportal/content/contentWindow 

 

 

Forms to be presented at the WGKK from your home country 

insurance  

 
 

http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esv_enportal/content/contentWindow


 
 

3 
 

 +43 1 369 1818 Hofzeile 18-20, A-1190, Vienna www.lbs.ac.at 

Дозвіл на перебування та проживання з метою навчання 
 

1. 1 актуальна фотокартка (розміром від 3,5 x 4,5 см. до 4,0 x 5,0 см.)  

2. Підтвердження про прийом на навчання / підтвердження про допуск до навчання від університету, 

інституту, акредитованого приватного університету чи університетських курсів  (відпадає за умови 

пред’явлення австрійського атестату зрілості) 

(2 екземпляри) 

3. Підтвердження про гарантоване фінансове забезпечення на перший рік, особливо розрахункові листи, 

довідки про зарплату, трудові договори, попередні договори про трудові відносини, довідки про пенсійне 

або страхове забезпечення, довідки про інвестиційний капітал, довідки про власне майно у достатньому 

розмірі або у випадках, передбачених законодавством певної Федеральної Землі – гарантійні листи. 

Довідки, виписані іноземними мовами, слід подавати із засвідченим перекладом на німецьку мову.  

(Орієнтовні цифри на 2012 р.: особам віком до 24 років: 450 євро на місяць, старшим за 24 роки: 815 євро 

на місяць, ця сума збільшується на ту величину, яка перевищує плату за проживання в розмірі 260 євро). 

(Оригінали слід пред’являти при подачі документів, після чого вони повертаються власнику). 

4. Гарантійне зобов’язання, (в оригіналі – залишається з поданими документами – та 1 копія) 

в тому разі, якщо пункт 4 та/або 5 не можуть буди підтверджені власними довідками (подається разом з 

копією закордонного паспорту, довідкою про прописку та довідкою про доходи поручителя або копією 

дозволу на проживання та перебування поручителя, якщо він є громадянином третьої країни). 

5. Підтвердження права на прийнятне в даній місцевості помешкання, особливо договорів оренди чи 

суборенди, договорів купівлі-продажу/ попередніх договорів, договорів користування з студентськими  (2 

копії) 

6. Свідоцтво про народження або аналогічний документ, легалізоване та перекладене 

(оригінал слід пред’являти під час подачі документів, після чого він повертається власнику) 

7. актуальна довідка про несудимість із країни походження (легалізована та перекладена) 

(в оригіналі – залишається з поданими документами – та 1 копія)  

8. Закордонний паспорт + копія (оригінал слід пред’являти під час подачі документів, після чого він 

повертається власнику) 

Подача клопотання та очікування результатів відбуваються за кордоном, крім Австрії 

Бланк клопотання - AT навчання 

Примітка стосовно страхування на випадок захворювання: Оскільки особи, які навчатимуться в Австрії, 

можуть самостійно  укладати договори медичного страхування з обласними лікарняними касами на 

вигідних умовах, якщо вони матимуть постійне місце проживання в Австрії, то для відкриття візи з метою 

послідуючого отримання дозволу на проживання та перебування вони мусять пред’явити страховий поліс 

терміном дії щонайменше на 2 тижні, а вже перед отриманням самого дозволу на проживання та 
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перебування пред’явити  відповідний договір страхування на випадок захворювання із обласною 

лікарняною касою.       

Документи необхідно подавати у двох екземплярах (кожен екземпляр окремо) і розкласти їх у порядку, 
вказаному у пам’ятці.  

 

 

 

FOR INSTRUCTION WHAT TO DO AFTER YOUR ARRIVAL, 

PLEASE CONTACT MS. HONORATA HOLODNIAK. 

 

 

Important: The permit is issued for 12 months and has to be renewed regularly. 

The renewal can be done 3 months prior to the expiration date, but not one day 

after! 

 


