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Bezplatná helpline
pro občany
Ukrajiny

Pomůžeme Vám v oblastech:
•   legalizace pobytu v České republice
•  pracovních povolení v České republice 
•   nezbytné administrativní záležitosti (daně, sociální 

a zdravotní pojištění)
•   formality spojené s tranzitem do jiných zemí EU

Nově můžete využít naše bezplatné poradenství na infolince, 
kterou jsme v PwC Česká republika spustili.

Naši ukrajinsky mluvící odborníci jsou k dispozici od pondělí 
do pátku od 8:00 do 18:00 hod.

Poradenství poskytované na helpline je bezplatné, cena hovoru závisí na Vašem telefonním 
tarifu.

Hledáte odpovědi na otázky spojené 
s formálními procedurami souvisejícími 
s pobytem v Evropské unii?

Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady 
pro Vás!

+420 251 15 11 22
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Консультація на гарячій лінії безкоштовна, ціна дзвінка залежить від тарифу вашого 
телефону.

Безкоштовна довідка  
для громадян 
України

Ми допоможемо Вам у таких сферах:
•  легалізація проживання в Чеській Республіці
•  дозвіл на роботу в Чехії 
•   необхідні адміністративні питання (податки, соціальне 

та медичне страхування)
•   формальності, пов’язані з транзитом до інших країн ЄС

Тепер ви можете скористатися нашими безкоштовними 
порадами на інформаційній лінії, яку ми запустили 
в PwC Česká republika.

Наші україномовні експерти доступні з понеділка 
по п’ятницю з 8:00 до 18:00. 

Шукаєте відповіді на питання, 
пов’язані з офіційними процедурами, 
пов’язаними з Вашим перебуванням 
в Європейському Союзі?

Не соромтеся звертатися до нас, ми тут 
для Вас!

+420 251 15 11 22


