PROCEDURE:
1.

Kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento. Ilakip ang lahat ng dokumento sa isang

malaking kayumangging sobre na nakasulat ang buong pangalan ng aplikante at ang numero ng
telepono sa paraang malalaki ang letra sa mataas na korner na bahagi ng sobre.
2.

Ang aplikante ay kailangan pumunta ng personal and magbayad ng Visa Fee sa araw na

pagsusumite ng dokumento.

3.

Magsama ng 2 photocopies ng application form and 1 kopya ng iba pang dokumento.

REQUIREMENTS:
1. Nasagutang kumpleto at napirmahang Schengen bisa application form
2. One (1) passport size na larawan na puti ang background (idikit sa application form)
3. Pasaporte na valid at hindi bababa sa 3 months pagkatapos ng planong biyahe.
4. 1 kopya ng data page ng valid passport at mga nakaraan visas and stamps.
5. Lumang passports (kung mayroon)
6. Sa mga asawa ng Spanish/EU nationals – Spanish/EU marriage certificate (na issue
hindi mahigit ng nakaraan na 6 na buwan) kinikilala ng Gobyerno ng kaukulang EU
national. Marriages na hindi nakarehistro / kinikilala ng Gobyerno kaukulang EU ay
hindi naproseso bilang isang asawa na EU visa. Tanging marriages nakilala /
nakarehistro sa pamamagitan ng Pamahalaan ng EU naaayon ay walang bayad.
7. Menor de Edad: Ang mga sumusunod na authorization.
8.

Katunayan ng economic means: Bank Certificate, Bank Books, ITR, International Credit
Cards.

9. Kung naimbitahan ng kamag anak/kaibigan, OPISYAL NA INVITATION LETTER na issue
mula sa Spanish Police at kopya ng passport ng sponsor at/or D.N.I., residence card, etc.
10. Patunay ng Trabaho: Sertipiko ng trabaho at sertipiko ng pagliban sa trabaho (orihinal na
kopya).
11. Kung pansarili na trabaho: Business Permit, Registration, ITR ng kompanya (orihinal at
isang kopya).
12. Para sa mga hindi Pilipino na aplikante, katunayan ng ACR, ICR at re‐entry permit (at 1
kopya).
13. Airline reservation mula sa airline office:



Detalyadong itinerary at confirmed hotel reservations



Ang itinerary lamang na may Spain ang pinakamahabang destinasyon ang maaring
iproseso.

14. Travel Health Insurance
a. Minimun coverage of 30,000 Euros.
b. Mula sa pinagkakatiwalaang kompanya ng insurance ng mga Schengen States
c. Ang insurance ay dapat nakapaloob sa buong panahong inilaan na pananatili.
BUSINESS VISA
1. Maaring sundan ang Procedure at Requirements ng Short‐term Visa.
2. Karagdagang dokumento:
d. Sulat na imbetasyon sa Spanish na wika mula sa kompanya sa Espanya.
e. Sulat mula sa kompanya na may detalye kaugnayan sa paglalakbay, layunin ng biyahe, haba
ng biyahe, ang counterpart sa Espanya, at babalikat ng gastos.
NOTE: ANG IBANG DOKUMENTO NA HINDI NABANGIT AY MAARING KAILANGANIN

****

Important Reminder:
FOR SECURITY REASONS, CELLPHONES AND BAGS ARE NOT ALLOWED INSIDE THE CONSULATE GENERAL.
THEREFORE IT IS ADVISED NOT TO CARRY ANY DURING YOUR VISIT. IN CASE VISITORS COME WITH A BAG

OR CELLPHONE TO THE CONSULATE PREMISES, THEY WILL HAVE TO LEAVE THEM OUTSIDE. THE
CONSULATE GENERAL WILL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY LOSS OF OR DAMAGE TO PERSONAL
BELONGINGS.

