VIZA DE TURISM

Viza de turism este de două feluri: SIMPLĂ pentru o singură intrare și ieșire din Chile sau
MULTIPLĂ, care dă dreptul la mai multe intrări și ieșiri din Chile pe perioada valabilității vizei.
Important:
Chiar dacă toate condițiile și documentele sunt întrunite, Departamentul Chilian de Imigrări
nu se obligă să aprobe emiterea vizei solicitate.
Pe durata aplicării pentru viză este posibil să se solicite mai multe informații despre
solicitant.
Solicitarea se va procesa doar în momentul predării tuturor documentelor în forma cerută.
Toate documentele care sunt în altă limbă decât limba spaniolă sau engleză, vor fi înso țite de
o traducere simplă în oricare din aceste două limbi.

Documente necesare:
1.
2.
3.
4.

Paşaport valabil pe durata întregii șederi în Chile
Formularul de aplicare pentru viză corect completat
Adeverinţă de serviciu cu menţionarea profesiei, perioada contractului.
Prezentarea unei scrisori de invitaţie din Chile / Scrisoare în limba spaniolă sau engleză
adresată consulului prin care se detaliază motivul plecării în Chile, locurile care se
vizitează, dacă solicitantul cunoaște alte persoane în Chile, dacă vorbește limba spaniolă, ce
țări a mai vizitat, dacă a mai deținut viză pentru Chile sau alte vize (dacă da, acestea se vor
atașa cererii), dacă merge în excursie organizată sau însoțit de alte persoane cu
nominalizarea acestora.
5. Extras de cont care să demonstreze că solicitantul deține minim 100$ pe zi de ședere,
inclusiv suma destinată transportului.
6. Certificat de cazier judiciar.
7. Certificat medical din care să rezulte ca nu suferă de boli infecţioase sau contagioase.
8. O poză tip paşaport, în format digital (.jpg), cu o rezoluţie care să nu depășească 100 Kb.
9. Copie după alte vize anterioare obținute pentru Chile sau alte țări dacă este cazul.
10. Alte documente relevante (certificat de căsătorie, de proprietate etc.)
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În momentul în care dispuneți de toate documentele necesare, acestea se vor depune
scanate la următorul link: https://tramites.minrel.gov.cl. Vă rugăm să vă asigurați că
aplicația Dvs. este completată corect și că toate documentele necesare au fost
încărcate, altfel aplicația va fi respinsă.
Documentele scanate vor avea o dimensiune de maxim 1,7 Mb fiecare.
Trebuie completate toate câmpurile marcate cu steluță roșie (*).
În câmpul Comentariu vă rugăm să completați tipul de viză pentru care aplicați,
perioada șederii în Chile și motivul călătoriei în Chile.
Aprobarea sau respingerea vizei va dura aproximativ o lună de la data confirmării că ați
predat toate documentelor necesare în forma solicitată.
De la data aplicării vizei pe paşaport, solicitantul are la dispoziţie 90 de zile pentru a
intra în Chile.
Viza poate fi prelungită cu până la 90 de zile printr-o cerere adresată Ministerului de
Interne - Departamentul pentru Străini din Chile.
Costul vizei variază în funcție de naționalitatea solicitantului. Vă rugăm să consultați
costul acesteia la Consulatul Chile din România.
Plata se va face doar în dolari americani. Nu este nevoie ca plata să se realizeze de către
aplicant, dar la detaliile plății, vă rugăm să completați tipul de procedură consulară
pentru care faceți plata + numele solicitantului / beneficiarului procedurii respective.
Plățile care nu au aceste detalii, nu vor fi luate în considerare.
După comunicarea aprobării vizei, solicitantul va face o programare la Consulatul Chile
din București (program cu publicul de luni până joi de la 10:00 la 13:00) și se va
prezenta personal cu pașaportul și dovada plății vizei.

Vă rugăm să depuneți suma corespunzătoare la orice sucursală BRD, completând următoarele
detalii:
Titular cont: AMBASADA CHILE IN ROMANIA SECTIA CONSULARA
Cont IBAN: RO37BRDE445SV68734584450
Banca: BRD Agentia Charles de Gaulle
SWIFT: BRDEROBUXXX
Suma: a se consulta la consulat
Detalii de plată: tip viză + nume solicitant
Plățile care nu prezintă detaliile menționate anterior nu vor fi luate în considerare.

