
Vejledning til ansøgning om Mongolsk Visum
LÆS VENLIGST VEJLEDNING GRUNDIGT FØR DU STARTER MED AT UDFYLDE DEN

MONGOLIETS KONSULAT  c/o HASLUND 
NØRREBROGADE 14D. MEZZ.  2200 KBH N 

TELEFON: +45 20231388  MAIL: VISUM@MONGOLIETSKONSULAT.DK

1. ANSØGNING - HVAD ER VIGTIGT?!

Ansøgningsformularen sendes digitalt til visum@mon-
golietskonsulat.dk samt en printet version fremsendes 
til konsulates visumafdeling på Nørrebro sammen med 
ALLE følgende nævnte dokumenter: 

1. Pas, der er gyldigt mindst 6 mdr. efter ansøgningsdato
2. 1 Pasfoto
3. Visumansøgning i underskreven stand
4. Kopi af rejseplan med angivelse af ind - og udrejse 
samt rejsebureauets navn og adresse. 
5. Frankeret svarkuvert 
6. Betaling direkte på konto: 
Nordea Bank 2223 - 0749 600 136

Kvittering på indbetaling SKAL vedlægges ansøgningen 
Uden  kvittering for betaling bliver visum ansøgning ikke 
behandlet.

4. BEHANDLINGSTID

Visum kan tidligst udstedes 3 måneder før afrejse.
Konsulatet holder åbent hver tirsdag mellem 11-13 året 
rundt, men behandler løbende indkommende post. Tjek 
altid konsulatets hjemmeside for evt. ændringer www.
mongolietskonsulat.dk
Normal behandlingstid af visum er midst/cirka 10-12 
hverdage. Hasteudstedelser kan kun aftales via mail eller 
telefonisk henvendelse.
I løbet af året kan der være enkelte perioder, hvor haste-
udstedelse ikke er muligt. Hold dig derfor altid opdateret 
om visumforhold på konsulatets hjemmeside.  

2. VISUMKATEGORIER

Der findes forskellige kategorier af visum til Mongoliet: 
Turist, Officielt besøg, studerende og forretningsrejse. 
Konsulatet har myndighed til at udstede turistvisum og 
transitvisum uden særskildt godkendelse fra Mongoliet. 
De øvrige kategorier kan kun udstedes efter ansøgeren 
har modtaget en invitation fra Mongoliet. Denne proces 
kan være tidskrævende og man bør derfor være ude i 
god tid før planlagt afrejsetidspunkt. Det understreges at 
man ikke kan opnå tilladelse til at arbejde eller studere i 
Mongoliet med et almindeligt turistvisum.  

5. PRISER & GEBYRER 

Single entry visum   Dkr    660
Double entry visum   Dkr    920
Multiple visum    Dkr 1.060
Transitvisum    Dkr    525
Dobbelt transitvisum   Dkr    700
Gebyr for hasteudstedelse  Dkr    225

3. VISUM TYPER 
Konsulatet udsteder følgende: 

a) Single entry visum
Visum giver tilladelse til 30 dages ophold i Mongoliet. 
Gyldighed i 90 dage fra udstedelsestidspunktet.  
b) Dobbelt entry visum 
Visum giver tilladelse til 30 dages ophold i Mongoliet to 
gange i løbet af 90 dage fra udstedelsestidspunktet. 
c) Transitvisum   
Visum giver tilladelse til gennemrejse uden stop og er 
gyldigt 90 dage fra udstedelsestidspunktet.
d) Dobbelt transitvisum
Visum giver tilladelse til to ganges gennemrejse uden 
stop og er gyldigt i 90 dage fra udstedelsestidspunktet.   
e) Multiple visum
Visum giver mulighed for flere ind-og ud rejser i Mongo-
liet, men først når konsulatet har modtaget godkendelse 
fra immigrationsmyndighederne. Visum er gyldigt i 183-
365 dage efter udsetedelsetidspiunktet. Med tilladelse til 
30 dages ophold pr. gang man rejser ind i Mongoliet.

6. FRANKERET SVARKUVERT

Konsulatet returnerer kun pas med visum i frankeret 
svarkuvert. Når dit pas returneres vil vi informere dig via 
mail. Det foreslås, at du gør opmærksom på et tracking 
nummer på din forudbetalte svarkuvert, så du kan spore 
brevet/pakken. Hvis dit returnerede brev/pakke er for-
sinket,  leveres til en forkert adresse eller går tabt, vil 
konsulatet yde bistand til at hjælpe med at spore det via 
posten, men konsulatet er ikke ansvarlig for eventuelle 
forsinkelser, tab eller skade af dit pas under forsendelse. 
Vi foreslår rekommanderet post.

7. REGISTRERING / FORLÆNGELSE AF VISUM

Hvis dit ophold i Mongoliet skal overstige 30 dage må du 
registrere dig hos immigrationsmyndighederne inden 7 
dage efter ankomt. Immigrationskontoret kan også for-
længe dit turistvisum. Men husk at der bør søges i god tid 
og minimum en uge før visum udløber. 



ANSØGNING OM VISUM TIL MONGOLIET
Læs venligst vejledning til ansøgningen og skemaet før du udfylder det. 

Alle spørgsmål vedrørende dig bør besvares og husk at sæt kryds i dit valgte svar alternativ. 
Hvis ansøgningen ikke er udfyldt korrekt eller betaling ikke er modtaget, bliver den ikke be-

1. Efternavn (som opgivet i pas) 2. For og mellemnavn (som opgivet i pas)

4. Nationalitet

3. Pasfoto

Originalt pasfoto 
taget med lys 
baggrund må 
max være 6 må-
neder gammelt. 

5. Fødselsdato (dato-måned-år)

6. Fødested (by/land)

7. Køn

M K

8. Civil Status

Enlig Gift/samboer Enke/-mand

9. Arbejdstitel 10. Arbejds adresse 

11. Min adresse i Danmark

12. Pastype

13. Pasnummer 14. Pas udløbsdato (dato-måned-år)

15. Formålet med rejsen til Mongoliet

16. Navn og adresse på rejsebureau eller arrangerer du selv rejsen?

17. Min adresse, mail og telefonnummer i Mongoliet

18. Jeg søger visum til : 19. Ønsker passet retur

Email: Telefon: 

Adresse: 

Ordinært Diplomat Andet (spesificer)

Turisme Forretning Transit ArbejdeStudie

Privat besøgBesøg eller genforening med familie

Single entry Double entry Multiple entry

Transit Double TransitFlere indrejser (1 år)

Frankeret svarkuvert Hentes på konsulatet

Afhentes af : 

Postnr./by:

Land:

Adresse: 

Postnr./by:

Email: Telefon: 



20. Børn under 16 år der rejser sammen med mig

21. Har du tidligere ansøgt om visum til Mongoliet? 

     a) Har du nogensinde fået afslag på ensøgning om visum til Mongoliet?
     b) Har du søgt visum til Mongoliet under et andet navn?
     Hvis ja, venligst spesificer: 

22. Hvis du søger visum på vegne af en anden (brug evt.pkt. 24 til uddybning)

23. Indrejse og udrejse datoer til / fra Mongoliet

24. Eventuelle tillægsoplysninger 

a) Hvad er dit navn :

b) Hvad er dit forhold til ansøgeren : 

c) Hvad er din adresse, navn og email: 

d) Din underskrift : 

25. Bekræftelse

Jeg erklærer hermed, at jeg er indforstået med, at mine personlige oplysninger videregives til de rette myndighe-
der i Mongoliet, hvis det er nødvendigt for udstedelsen af visum.
 
Jeg erklærer, at ovennævnte oplysninger efter min bedste viden og overbevisning er afgivet korrekte og fyldest-
gørende. Jeg er klar over, at enhver falsk oplysning vil få den konsekvens, at min ansøgning afvises eller at et 
allerede udstedt visum bliver annulleret, og at jeg samtidig kan gøre mig skyldig til retsforfølgende I henhold til 
den mongolske lov.
 
Jeg indvilliger I at forlade mongolsk territorium senest på mit visums udløbsdato, hvis visum godkendes til udste-
delse.
 
Jeg er vidende om, at besiddelse af visum er en betingelse for at indrejse på mongolsk territorium.
 
Jeg erklærer, at jeg vil lade mig registrere på immigrationskontoret senest 7 dage efter min ankomst til Mongoliet 
og lade mig afregistrere inden udrejse på same kontor, hvis mit ophold varer længere end 30 dage.

Ansøgers underskrift : Sted og dato : 

Ja
Ja

Nej
Nej

Jeg ankommer med tog med fly med bil dato                         og bliver til 

Nationalitet                 Efternavn             For-og mellemnavn            Fødselsdato             Relation til ansøger
1
2
3

MONGOLIETS KONSULAT  c/o HASLUND 
NØRREBROGADE 14D. MEZZ.  2200 KBH N 

TELEFON: +45 20231388  MAIL: VISUM@MONGOLIETSKONSULAT.DK
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