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Deklaracja zdrowotna Korea Południowa K-ETA

Narodowość

Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie moich danych 

osobowych (Agree)

https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.do

Link do oświadczenia o stanie zdrowia

Wybierz swój kontynent (np. Europę)
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie 

informacji o chorobach i rejestrach 

karnych (Agree)

Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie danych 

paszportowych (Agree)

Zgadzam się na warunki 

tego procesu (Agree)

Tøndergade 16, 1752 København V | albatros.dk | 36 98 98 98 | info@albat ros.dk

mailto:info@albatros.dk
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Wprowadź numer paszportu i adres  

e-mail, a następnie naciśnij „Next”

Tøndergade 16, 1752 København V | albatros.dk | 36 98 98 98 | info@albat ros.dk

Prześlij stronę ze zdjęciem z 

paszportu

mailto:info@albatros.dk


Click to edit Master text styles

Wybierz płeć

Nazwisko takie jak w 

paszporcie

Imię/imiona jak w paszporcie 

Data urodzenia                  
(rok, miesiąc i dzień)

Data ważności paszportu 
(rok, miesiąc i dzień)

Deklaracja zdrowotna Korea Południowa
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Kliknij „Next”
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Czy masz też inne obywatelstwo? 

Wprowadź numer swojego telefonu 

komórkowego (PL 48)

Czy byłeś już w Korei Południowej? 

Cel Twojej podróży do Korei Południowej            

(wybierz „Tour”)

Adres w Korei Południowej, 

Wpisz „NONE"

Podaj swój numer kontaktowy w Korei 

Południowej (Twój prywatny numer)

Wybierz „Group tour”

Biuro Podróży (wpisz Albatros

Travel) Wpisz nr: 36989898

Deklaracja zdrowotna Korea Południowa
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Czy cierpisz na poważną chorobę zakaźną?

Czy byłeś wcześniej aresztowany w 

swoim kraju lub za granicą?

Prześlij zdjęcie

paszportowe

Wybierz kategorię, która 

najlepiej opisuje Twój zawód. 

Jeśli nie ma go na liście, 

wybierz „Etc”. i wprowadź 

swój zawód lub informację, 

że jesteś emerytem 

(Pensionerad)

Zapisz tymczasowo
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Kliknij „Next”
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Sprawdź, czy 

informacje są 

poprawne, a 

następnie dokonaj 

płatności klikając 

„Make Payment”
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Zaznacz to pole, które zatwierdza 

wszystkie informacje

Wprowadź numer swojej karty i datę 

ważności karty

Gdy wszystko jest 

poprawnie kliknij „Next”

Koszt wynosi 10300 won, 

co odpowiada ok. 40 PLN
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Prosimy o wydrukowanie 

strony i zabranie jej ze 

sobą w podróż.
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