Outbound 2022
Visumvejledning
Argentina

På www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige distrikter ligger i Argentina. Vær dog
opmærksom på, at der kan være sket en sammenlægning af nogle distrikter, så kortet er ikke
nødvendigvis opdateret. Vær ligeledes opmærksom på, at hvis du skal til distrikt 4845, så er der
en chance for, at du skal til Paraguay. For Paraguay er visumproceduren en anden end den her
beskrevne. Det samme gør sig gældende for Uruguay, hvor der bliver lavet en særlig beskrivelse.
Herunder beskrives nogle dokumenter, som du kan forvente at modtage. Nogle dokumenter skal
skrives under til dit værtsdistrikt, andre skal bruges til din ansøgning om visum til Argentina. Vær
opmærksom på at du modtager nogle dokumenter digitalt, og så senere modtager nogle af de
samme dokumenter i original udgave. De originale versioner skal bruges til visumansøgningen.

a) Welcome letter – mange værtsdistrikter sender et sådant ret hurtigt efter at de har
modtaget din ansøgning. Læs det og eventuelle vedhæftede dokumenter grundigt. Det kan
indeholde ”Rules/Regulations for inbound students”, som skal skrives under af både dig og
dine forældre.
b) Travel Permission Legal Guardian - en Rotary rejsetilladelse som skal skrives under af
dine forældre foran Notaren (se nedenfor) og efterfølgende forsynes med et Apostillestempel hos det danske Udenrigsministerium i København.
a. Du modtager dokumentet til udfyldelse enten fra dit værtsdistrikt eller fra den danske
ACM out
b. Værtsklub skal meddele ID-oplysninger på den person, som er din Legal
Guardian/”værge” (måske din host club counsellor), når du rejser i Argentina og
omkringliggende lande.
c) Guarantee Form (GF) – din ansøgnings Section F udfyldt af dit værtsdistrikt, værtsklub og
værtsskole m.fl. Denne skal være signeret ved "Public Notary" og certificeret ved "colegio
de escribanos" i Argentina. Spørg host counselor ved tvivlsspørgsmål – se side 3.
d) Acta de Notification undertiden kaldet DISPOSICIÓN – se side 2.
e) Registro Nacional Unico de Reguirentes de Extranjereos – dette dokument angiver
hvilket Rotary distrikt du skal bo i og indeholder dit navn, adresse og nationalitet etc. samt
bevis på at Rotary Distriktet er registreret hos myndighederne. – se side 2.
I forbindelse med din visumansøgning kan du støde på følgende krav om særlige stempler:
Notar - Kort fortalt er en notar en person ansat ved domstolene, der kan bekræfte gyldigheden af
en underskrift. Hvis du har brug for en notar, skal du henvende dig til byretten. I nogle byretter skal
man bestille tid, og andre byretter kan man komme inden for et bestemt tidsrum.
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Apostille stempel er en særlig legalisering (godkendelse) af vigtige dokumenter, som kræves i
forbindelse med visum til nogle lande. Det koster p.t. 210 kr. pr. dokument at få dette stempel, og
det fås hos Udenrigsministeriet. Man kan enten fremsende dokumenterne eller selv tage derind.
Husk frankeret (rekommanderet/anbefalet post) svarkuvert, hvis du sender dokumenterne.
Læs mere om, hvordan du gør, på dette link:
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/apostillestemplet/

Hvad skal jeg gøre for at søge visum til Argentina 2022?
Du skal søge om et Student Visa. Læs dog først informationerne på denne side.
For at få visum til Argentina er der et krav om at bestemte dokumenter skal sendes til dit
værtsdistrikt for at proceduren kan gå i gang. Den danske ACM out sender:
o Din ansøgning – din Rotary ansøgning.
o Kopi af dit pas – samtlige sider
o Forsikringserklæring på spansk
”Acta de notificacion” by DNM (Direccion nacional de migraciones) er det dokument, som de
argentinske Rotary distrikter sørger for bliver registreret hos ambassaden, - hvorefter visa
procedure kan påbegyndes - men ikke før. (dit navn skal stå på skærmen hos konsulen her i
København,)
Nedenfor er reglerne for visumansøgning i 2022, og du kan så se, hvordan du får fat på dem.
Du skal aflevere alle dokumenter nævnt fra a. til k. til undertegnede.
a. Gyldigt pas. – passet skal være gyldigt mindst 6 mdr. efter din hjemkomst
b. 2 pasbilleder. Originale fotos som afleveres i en lille pose (må ikke ind klistres i
ansøgningen) – fotokopier eller indscannet kopier, vil ikke blive accepteret.
c. Visumansøgning i 1 eksemplarer med underskrift i original (obs. underskrift på side 2!) –
den bliver tilsendt til jer vedhæftet en mail af undertegnede.
d. Straffeattest på spansk med særligt Apostille stempel fra Udenrigsministeriet (se
nedenfor). (For students aged 16 or older) Hvis du fylder 16 år inden du rejser, er det en
god ide at have denne straffeattest med på spansk.
e. For studenter under 18 år - Autorizacion PARA TRAMITAR VISA
ARGENTINA/AUTHORIZATION TO ISSUE AN ARGENTINE VISA, underskrevet af begge
forældre (både spanske og engelske del) i overværelse af notar. Fuldmagten skal herefter
også have Apostille stempel fra Udenrigsministeriet enten ved personligt besøg eller
via rekommanderet post og svarkuvert. Formularen bliver tilsendt til jer vedhæftet en
mail af undertegnede.
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f. "Erklæring på tro og love" (Declaración Bajo Compromiso De Decir Verdad) i 2
eksemplarer (på spansk og på dansk) med underskrift i original på begge eksemplarer.
Underskrives af begge forældre. Formularen bliver tilsendt til jer vedhæftet en mail af
undertegnede.
g. Frankeret kuvert med dit navn og adresse til returnering af dit pas med visum.
Kuverten skal være frankeret til rekommanderet/anbefalet storbrev på op til 100 g (tjek med
Post Danmark).
Du kan også vælge at aflevere ansøgningen mv. til min postkasse eller efter aftale med
undertegnede – og igen senere selv at afhente den – så behøver du ikke en frankeret
kuvert.
h. To whom it may concern eller på spansk A las autoridades pertinentes – som er et
garantibrev underskrevet ACM-out som på Rotary´s vegne garanterer for alle
omkostninger etc. i forbindelse med dit ophold og evt. tilbagerejse – evt. før tid. Ligeledes at
Rotary har tegnet en fulddækkende forsikring for dig.
i. Acta de Notification undertiden kaldet DISPOSICIÓN – se side 1
j. Registro Nacional Unico de Reguirentes de Extranjereos – se side 1.
k. Guarantee Form (GF) – se side 1.

Straffeattest på spansk kan fås ved at fremsende anmodning herom pr. brev eller pr. mail til:
Kriminalregisteret
Postbox 93
2650 Hvidovre
tlf. 70 20 14 75
(for studenter som er 16 år eller ældre – fylder du 16 når du står ud af flyet i Argentina eller fylder
du 16 1 måned efter ankomst, er det en god idé at have straffeattesten med)
Vedlæg kopi af billedside i pas og anfør svaradresse. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre
underskrive anmodningen om tilsendelse af straffeattest. Du kan også kontakte din lokale
politistation for at høre, om du kan få en straffeattest på spansk hos dem.
For at få apostille stemplet din straffeattest, skal den sendes fra din E-box hvortil politiet normalt
sender den, til legalisering@UM.dk inden dit besøg hos Udenrigsministeriet –
Legaliseringskontoret.
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Visum er gyldigt i 90 dage efter udstedelse – dvs. man skal være rejst ind i landet inden for 90
dage fra udstedelsen af visum. Dokumenterne bør sendes anbefalet, så de ikke går tabt i posten.
Det anbefales at tage kopi til dig selv af alle papirer, som du sender eller afleverer til
undertegnede.
Når alle dokumenterne er i orden, afleverer undertegnede dem personligt på ambassaden.
På afleveringstidspunktet får undertegnede opgivet en pris til betaling af visumgebyret. Gebyret
betales i danske kroner og varierer i forhold til kursen mellem US $ og DK. Du modtager en mail
fra undertegnede med pris samt betalings kontonummer. Beløbet skal betales med det samme, da
behandlingen af visumansøgningen først tager sin begyndelse når pengene er indgået på
ambassadens konto. Prisen er p.t. ca. DK. 1.000.Hvis du medfører medicin som er nødvendig, skal denne ledsages af en lægeerklæring på
spansk. Denne skal i lighed med det under fuldmagt anførte, også have Apostille erklæring /
stempel. Dermed legaliseres dokumentet. Medicinen skal fremvises på forlangende enten den
ligger i den indskrevne bagage eller i håndbagagen.

Som noget nyt i år er der indført en regel om at studenten inden visa udstedes skal til et
interview hos den Argentinske Konsul.
Dato og tid for dette interview bliver oplyst samtidig med, at I får tilsendt oplysninger om betaling
for visa. Dette gælder uanset hvor i landet du bor.

Den Argentinske Ambassade
Konsulatet
Borgergade 16. 4. sal
1300 København K.
Tlf. 33 15 85 56

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til Henrik N. Knudtzon – 23 25 83 60 eller sende en mail
– visum@rotary-yep.net

Min adresse er
Henrik N. Knudtzon
Askevænget 45, 2. tv.
2830 Virum
45857580.
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