مدارک مورد نیاسجهت اخذ اقامت اسپانیا
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پاسپًرت جذیذ تٍ َمراٌ پاسپًرت َای قذیمی
شىاسىامٍ
سىذ ازدياج
 4قغعٍ عکس  3*4تا يضًح کامل صًرت ي پشت زمیىٍ سفیذ

مدارک شغلی :
کارفزمایان :

 -1شرکتی (ريزوامٍ رسمی)
 -2جًاز کسة (مثل سًپر مارکت یا َر وًع مغازٌ ای )...
 -3پرياوٍ تُرٌ ترداری (مثل کارخاوٍ ،معذن ،مرغذاری ي )...
وام کارفرما در اساسىامٍ ي دیگر مذارک السامیست
مدارک بانکی :
 -1پریىت یا عملکرد  6ماٌ حساب تاوکی تٍ زتان اوگلیسی ي تا مُر تاوک
 -2وامٍ تمکه تاوکی (ماوذٌ حساب) تٍ زتان اوگلیسی متشکل از :
میسان ياریسی /میسان ترداشتی /آخریه مثلغ ماوذٌ /وًع حساب /مشخصات تاوک
تمکه یا ماوذٌ حساب تٍ صًرت اوگلیسی تًسظ ياحذ تیه الملل تاوک ارائٍ می شًد ي ویاز تٍ ترجمٍ وذارد.
*تاریخ مدارک بانکی می بایست حداکثز یک هفته قبل اس تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد*
اسناد ملکی  /دارایی ها :

 -1سىذ ملکی
 -2سپردٌ َای تلىذ مذت
 -3ايراق سُام
گواهی ها :

 -1سالمت پسشکی تا مضمًن عذم اتتال تٍ تیماری َای ياگیردار ،ایذزَ ،پاتیت ي اعتیاد (تیماری َای ویازمىذ تٍ قروغیىٍ) وُایتا
مرتًط تٍ دي ماٌ اخیر تاشذ ممًُر تٍ مُر پسشک مرتًعٍ ي تاییذیٍ سازمان وظام پسشکی
مُر مراکس تُذاشتی تٍ تىُایی قاتل قثًل ومی تاشذ.
َسیىٍ تاییذیٍ وظام پسشکی تٍ عُذٌ متقاضی می تاشذ.
 -2عذم سًء پیشیىٍ ترای تمامی اعضای خاوًادٌ
الزم تٍ رکر است گًاَی عذم سًء پیشیىٍ ترای فرزوذان زیر  14سال السامی ویست.
رسرو بلیط و هتل :

رزري تلیظ ًَاپیما ي َتل ،ممًُر تٍ مُر آشاوس ًَاپیمائی
هشینه سفارت

َسیىٍ درخًاست يیسای اقامتی ترای َر وفر  11یًري محاسثٍ می شًد  ,ایه مثلغ تًسظ سفارت اسپاویا تعییه شذٌ ي متغیر می تاشذ .
مثلغ فًق زمان تحًیل مذارک تٍ سفارت ،تًسظ متقاضی تٍ مامًر صذير يیسا پرداخت می گردد.
* خًاَشمىذ است تًجٍ داشتٍ تاشیذ کلیٍ مذارک تایذ تٍ اسپاویایی ترجمٍ رسمی شًد ي َسیىٍ ترجمٍ تٍ عُذٌ متقاضی می تاشذ*

