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U.S. VISA APPLICATION FEE DEPOSIT SLIP
 Instrucţiuni pentru unităţile BRD :
Romanian Leu
   •     Verificaţi ca data expirării de pe avizul de plată să nu fie depasită. În situaţia în care data expirării a fost depasită, NU ACCEPTAŢI          EFECTUAREA PLĂŢII şi solicitaţi clientului un nou aviz de plată care poate fi obţinut de pe website-ul          http://www.ustraveldocs.com/   •     Nu se va permite plata cu acelasi aviz de plata pentru mai mult de o persoana.
 Instrucţiuni pentru solicitanţii de vize :
   •     Acest aviz de plată se va utiliza pentru efectuarea plăţii in numerar a taxei pentru viza SUA la orice unitate BRD, până la data          expirării acestuia (menţionata mai sus).   •     Tipariţi un exemplar al avizului de plată şi prezentaţi-l băncii în vederea efectuării plaţii taxei de viză.   •     Vă rugăm să retineţi faptul,că fiecare aviz de plată este unic şi poate fi folosit la o singură plată per solicitant.   •     După efectuarea plătii taxei de viză, vă rugăm să reveniţi pe site-ul http://www.ustraveldocs.com/ pentru programare interviu.          Va trebui să introduceţi numărul chitanţei de depunere numerar,aşa cum apare pe acest document eliberat de către bancă. Plata          va fi valabilă pe o perioadă de 12 luni de la data efectuarii plaţii.   •     Pentru orice probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul http://www.ustraveldocs.com/ şi să daţi click pe   CONTACTAŢI-NE          (CONTACT US) pentru a transmite o sesizare.   •     Plata taxei de viză nu este returnabilă şi trebuie plătită în RON.   •     Chitanţa de depunere numerar eliberată de către bancă nu este transferabilă şi in consecinţă nu poate fi folosită de nici o          altă persoană.   •     Vă rugăm să reţineţi că plata taxei de viză este permisă numai in numerar la ghişeele unităţilor BRD – plăţile efectuate prin orice          altă modalitate de plată vor fi respinse.
Setul de instructiuni de autentificare a documentului dupa activarea script-ului Java
(Optiunea 3a)
(Optiunea 3b)
3b) Daca apare casuta de dialog Security Block cu mesajul “Adobe does not allow connection to http://portal.ustraveldocs.com ca in imaginea 3b) ,      atunci urmati pasii de mai jos pentru a deschide documentul de plata.   1) Deschideti aplicatia Adobe Reader , Mergeti la Edit Menu.   2) Click pe preferences.   3) Click pe Trust manager (in partea stanga).   4) Click pe Change Setting.   5) Selectati optiunea “Allow all websites” si click OK.   6) daca documentul de plata a taxei de viza este deja deschis,selectati  “Trust this document always”din optiunea disponibila in partea de sus a       documentului.
Cazul 1)
 
1a) Sunt afisate numai instructiuni nu si documentul de plata.
 
   1) Deschideti aplicatia Adobe Reader ,Mergeti la Edit Menu   2) Click pe Preferences   3) Click pe Security(Enhanced) (in partea stanga)   4) Debifati/Stergeti semnul de marcare din  “Enabled Enhanced Security” si dati click OK.
 
1b) Daca va apare pe ecran banda galbena (asa cum se vede in imaginea de mai jos) ,va rugam sa urmati instructiunile de mai jos.
   a) Click pe butonul “Option->Trust this document always” care apare in casuta de pe banda galbena din partea de sus a documentului de plata a taxei        de  viza, pentru a autentifica acest document.
Cazul 2)
 
Daca banda galbena va apare pe ecran (asa cum se vede in imaginea de mai jos), va rugam sa urmariti instructiunile de mai jos pentru ca informatiile sa apara pe documentul de plata.Click pe butonul “Option->Add host to Privileged Locations” care apare in casuta de pe banda galbena din partea de sus a documentului de plata a taxei de (vedeti imaginea de mai jos) pentru a adauga adresa de web URL(www.ustraveldocs.com) la lista cu site-ri autentificate.
Cazul 3)Daca va apare  pe ecran mesajul “SECURITY WARNING” (vedeti imaginea de mai jos), atunci urmati instructiunile de mai jos.3a) Daca fereastra de dialog “Security Warning” apare cu mesajul “Acrobat is attempting to connect to http://portal.ustraveldocs.com/xxx/” ca in      imaginea 3a), atunci apasati butonul “Allow” pentru a autentifica site-ul.
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