EMITERE CERTIFICATE PENTRU CETĂȚENI CHILIENI

Certificat de naștere, căsătorie, deces și cazier
Documentele necesare pentru emiterea unui certificat pentru un cetățean chilian sunt:
- Document de identitate chilian valabil
- Dovada plății în valoare de 5 dolari
Documentele menționate se trimit mai întâi scanate prin e-mail (info@chile.ro sau
rlucaci@minrel.gov.cl).
Consulatul va face o programare pentru ca solicitantul să se prezinte personal împreună cu
toate documentele menționate anterior în original (de luni până joi de la 10:30 la 13:00).
Modalitatea de plată pentru emiterea certificatului de naștere, căsătorie, deces sau
cazier
Plata se poate face prin depunere numerar la orice sucursală a BRD bancar sau prin transfer
bancar la informații bancare de mai jos:
Titularul contului: CHILE ÎN ROMÂNIA SECTIA CONSULARA AMBASADA
Ei au fost: RO37BRDE445SV68734584450
Banca: BRD Agentia Charles de Gaulle
SWIFT: BRDEROBUXXX
Suma: 5 dolari / certificat
Detalii de plată: certificat de naștere/ căsătorie / deces / cazier + nume solicitant
IMPORTANT! Toate comisioanele bancare vor fi acoperite de solicitant! Plățile care
nu prezintă detaliile menționate anterior nu vor fi luate în considerare. Plățile prin
transfer bancar se vor face până cel târziu în data de 25 a lunii, orice plată efectuată
după această dată nu va fi luată în considerare.
Certificat de supraviețuire
În cazul cetățenilor chilieni sau a urmașilor care beneficiază de pensie din Chile și care
anual trebuie să trimită la Institutului de Previziune Socială (IPS) certificatul lor de
supraviețuire, documentele necesare sunt:

- Document de identitate valabil al cetăț eanului chilian care a realizat contribuția la IPS
- Documentul de identitate valabil al urmașului care beneficiază de pensia de urmaș precum
și documentul care atestă legătura familială dacă este cazul
- Certificatul de deces al persoanei care a realizat contribuția la IPS dacă este cazul
- Acest certificat se emite cu titlu gratuit
Consulatul va face o programare pentru contribuabilul care solicită certificatul sau pentru
urmașul care beneficiază de pensie care se va prezenta personal împreună cu toate
documentele menționate anterior în original (de luni până joi de la 10:30 la 13:00).

