
  

 

  

 
 

EMBAJADA DE ESPAÑA  
EN NUR-SULTAN 

Ul. Kosmonavtov 62 A, planta 10 
010000 Nur-Sultán 
(República de Kazajstán) 
 
 

    Correo electrónico: emb.astana@maec.es  

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
SECCIÓN CONSULAR - КОНСУЛДЫҚ БӨЛІМ 

 
Formulario de solicitud de cita previa (visados, NIE, etc.) 

Визалар, NIE және т.б. алуға өтініш беру үшін алдын ала жазылу формасы. 
 

Nombre y apellido del solicitante 
(según pasaporte) - Өтініш берушінің 
аты-жөні (латын әріптерімен) 

 

Fecha de nacimiento del solicitante 

Өтініш берушінің туған күні 

 

 

Trámite solicitado - Өтініш беру мақсаты 
 

 Visado de Estudios – Оқуға арналған виза 

     Fecha de inicio de estudios - Оқудың басталу күні: _________________ 

 Visado de inversores y otros en el marco de la Ley de Emprendedores 14/2013  
    14/2013 Кәсіпкерлер туралы заңда көзделген Инвесторлық және басқа да визалар  

 Visado de residencia no lucrativa - Табыс алу құқығынсыз тұруға арналған виза 
 Visado de trabajo por cuenta ajena – Шақырту бойынша жұмысқа арналған виза  
 Visado de trabajo por cuenta propia - Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған виза  
 Visado de reagrupación familiar en régimen general – Жалпы режимде отбасымен қосылу визасы  
 Tramitación de NIE/Certificado de no residente - NIE/резидент еместігі туралы куәлік алу 
 Trámites notariales - Нотариаттық құжаттарды ресімдеу 
 Compulsa de traducciones y/o copias de documentos - Аудармаларды және/немесе құжаттардың 

көшірмелерін куәландыру 
 Tramitación de certificado electrónico FNMT - Электрондық FNMT сертификатын рәсімдеу 

Teléfono y e-mail del solicitante: 

Өтініш берушінің телефоны және 
электрондық поштасы 

 

Fecha preferible de presentación 

de la solicitud - Өтінімді беруге 
қолайлы күні 

 

 
Observaciones: 
 

 Se debe reservar una cita individual por cada solicitante, tanto si es adulto como si es menor 

 Si el solicitante no puede acudir a la cita concertada, tiene que avisar a la Embajada con una antelación de 3 días como 
mínimo desde la cuenta de correo electrónico en la que recibió la confirmación de su cita. 

 
 
Ескертпелер: 
 

  Әрбір өтініш берушіні, оның ішінде кәмелетке толмаған балаларды жеке жазу керек. 

 Берілген кездесу күні келу мүмкін болмаған жағдайда, кездесуді растау бойынша жауап алынған электронды поштадан Елшілікке 
кемінде 3 күн бұрын хабарлау қажет.  
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