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Богино хугацааны сургалт, семинар, хурал, чуулганд оролцох шенгений визэнд 

бүрдүүлэх бичиг баримт 

 

 Бүрэн гүйцэд бөглөсөн шенген-визийн маягт, үнэн зөв мэдүүлэг өгсөн талаарх танилцуулга
1
 

 Биометрийн шаардлага хангасан 35*45 мм 2 хувь цээж зураг 

 Гадаад паспорт
2 
 (өмнө ашиглаж байсан паспортууд) 

 Үйлчилгээний хураамж 60 Евро
3
 (Монгол төгрөгөөр) 

 Аялагчдад зориулсан эрүүл мэндийн даатгалын баримт
4
 

 Шенген дэх зохион байгууллагчаас ирүүлсэн урилга 

 Ажил олгогч байгууллагаас шенген рүү явах болсон зорилго, аялалтай холбоотой зардлыг хэн 

хариуцах тухай тодорхой тайлбарласан албан бичиг. Аялалтай холбогдолтой зардлыг хариуцах 

бол: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг герман/англи хэл дээрх орчуулгатай, 

байгууллагын дансны гүйлгээний хуулга (сүүлийн 6 сар, орчуулах шаардлагагүй) болон 

банкнаас олгодог дансны англи хэл дээрх тодорхойлолттой хамт өгнө.  

 Нийгмийн даатгал төлдөг бол ТҮЦ машинаас авдаг тодорхойлолтыг (орчуулах шаардлагагүй) 

өгнө. 

 Виз мэдүүлж буй хүний хөрөнгийн баталгаа
5
 (шенгений орноос ирсэн урилга батлан даалтгүй, 

зардал мөнгийг хариуцахгүй, ажил олгогч байхгүй эсвэл ажил олгогч санхүүгийн чадамжгүй 

тохиолдолд) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нэмэлт тайлбар 

 

1. Визийн мэдүүлэгт гарын үсэг зурж, заавал хавсаргаж өгөх хуудас. ЭСЯ цахим хуудаснаас татаж 

эсвэл визийн мэдүүлэг өгөхдөө ЭСЯ визийн хэлтсийн ажилтнаас авч болно.  

2. Виза-Кодексын 12 дугаар зүйлд заасны дагуу Таны гадаад паспорт сүүлийн 10 жил дотор 

олгосон байх, шенгений оронд байх хугацаанаас багадаа 3 сар илүү хүчинтэй байх. 2 нүүр ямар 

нэгэн дардас (штамп), тэмдэглэгээ, наалтгүй байх ёстой. 

3. Үйл ажиллагааны хураамж болох 60 еврог монгол төгрөгөөр визийн мэдүүлгээ өгөхдөө 

бэлнээр төлнө. Тухайн хураамжийг виз татгалзсан, мэдүүлгээ буцаан авсан аль ч тохиолдолд 

эргүүлэн олгохгүй. 12 нас хүрээгүй хүүхэд, Европын Холбоо /Европын Эдийн засгийн бүсийн 

(EWR) иргэний гэр бүлийн гишүүд, зарим нэг орны иргэд визийн хураамжаас бүрэн чөлөөлөгдөх 

эсхүл хөнгөлөлт эдэлнэ. 

4. Аялагчдад зориулсан эрүүл мэндийн даатгалыг виз мэдүүлэхэд заавал хийлгэнэ. Эрүүл 

мэндийн даатгалын хүчинтэй хугацаа нь шенгенд байх хугацаанаас 2 долоо хоног илүү байвал 

зохилтой. Германы болон Европын байгууллагаас гадна дараах монголын даатгалын газрын аль 

нэгийг сонгож болно: АРД даатгал, БОДЬ даатгал, МАНДАЛ даатгал, МИГ даатгал, МОНГОЛ 

даатгал, МОНРЕ даатгал, НОМИН даатгал, ПРАКТИКАЛ даатгал, СОЁМБО даатгал, ТЭНГЭР 

даатгал, ХААН даатгал. 

5. Виз мэдүүлэгч өөрийн хөрөнгийн баталгаа болох банкинд дахь дансны сүүлийн 6 сарын 

гүйлгээний хуулга болон банкнаас олгодог англи хэл дээрх тодорхойлолтын хамт өгнө. Насанд 

хүрээгүй хүүхдийн (18 наснаас доош) хувьд эцэг эхийн хөрөнгийн баталгаа байж болно. 
 
 

Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлж өгсөн бичиг баримттай танилцаж шийдвэр гаргах явцад зарим тохиолдолд нэмэлт бичиг 
баримт шаардаж, виза мэдүүлэгчийг ярилцлагад дуудаж болно. Жагсаалтын дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлж өгөх нь 
виз гарах баталгаа биш. 


