مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی اسپانیا

 (۱شناسنامه
 (۲گذرنامه :اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از پایان مدت زمان ویزای درخواستی باشد.
 (۳سه قطعه عکس رنگی زمینه سفید؛ در صورتی که اسامی همراهان در گذرنامهی درخواستکنندهی ویزا ذکر شده
باشد ،دو قطعه عکس رنگی از هر کدام از همراهان نیز باید در مدارک موجود باشد.
 (۴آدرس محل کار و منزل به طور دقیق
 (۵اسناد وضع اجتماعی حرفهای و تمکن مالی:
الف) ترجمه آخرین حکم کارگزینی کارمندان بخش دولتی
ب) گواهی اشتغال به کار برای کارمندان بخش خصوصی
ج) ترجمه روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومهی شرکت به زبان انگلیسی ،دو سری کپی از اصل مدارک فارسی برای
صاحبان شرکتهای خصوصی.
د) کارت بینالمللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها.
ه) ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی برای مشاغل آزاد.

 ( ۶مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی؛ پرینت حساب بانکی باید روی سربرگ انگلیسی و مهرشده به
سفارت ارائه شود.
 ( ۷ترجمه سند مالکیت ،دو سری کپی از اصل مدارک فارسی.
 ( ۸بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد اسپانیا.
 ( ۹در صورت لزوم ،فاکتور پرداخت شده هتل در اسپانیا برای کل مدت اقامت.
 ( ۱۰بیمه نامه بینالمللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ :متقاضیان ویزا باید بیمه مسافرت فردی یا جمعی داشته
باشند .این بیمه باید هزینههای احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبتهای پزشکی ،هزینههای احتمالی نیاز به درمان و

یا هزینههای بیمارستانی اضطراری را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهای منطقه شنگن معتبر باشد.
حداقل پوشش بیمه برای هر شخص مبلغ سیهزار یورو است .شرکت بیمهگذار باید دارای نمایندهای معتبر در کشور
اسپانیا باشد.

زمان ازم برای صدور ویزا
بررسی اولیهی مدارک به منظور صدور ویزا دو هفته به طول میانجامد .گاهی ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارک

چند هفته ای بیشتر نیز زمان احتیاج باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارک به بخش کنسولی ،وضعیت
متقاضی مشخص میشود.
هزینه صدور ویزا
هزینه صدور ویزای توریستی اسپانیا  ۶۰یورو به ازای هر بزرگسال و  ۳۵یورو برای کودکان شش تا دوازده سال است که در
زمان ارائه مدارک به صورت نقد در سفارت توسط متقاضی پرداخت میشود .این مبلغ بابت بررسی درخواست و مدارک
است و در هیچ حالتی عودت داده نمیشود.
هزینه صدور ویزا بر اساس گروههای سنی متغیر است:

کودکان صفر تا  ۶سال :رایگان
کودکان  ۶تا  ۱۲سال۳۵ :یورو
افراد باای ۱۲سال۶۰ :یورو

نکتهها:
 (۱در زمان مصاحبه یک کپی از کلیه مدارک را به همراه داشته باشید ،زیرا اصل مدارک بعد از مطابقت به شما عودت
داده شده و کپی آنها در پروندهی شما در سفارت اسپانیا باقی میماند.
 (۲کلیه مدارک فارسی باید دارای ترجمه رسمی باشند.
 (۳در صورت عدم پذیرش مدارک ارائه شده عودت نخواهد شد.
 (۴به دلیل تعداد باای متقاضیان در ماههای تابستان و همچنین قبل از تعطیات نوروز ،ممکن است تعیین وقت مصاحبه
چند هفته طول بکشد؛ عاوه بر این بررسی مدارک و صدور ویزا نیز ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد .از این رو،
بهتر است برای تعیین تاریخ سفر ،این موارد لحاظ شوند.
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