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På www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige distrikter ligger i 

Chile. 

Du kan forvente at modtage følgende fra dit værtdistrikt i Chile 

a. Guarantee Form 

b. ”Certificado” / Invitation letter from School 

c. Evt. Inbound instructions 

d. “To whom it may concern” – bliver sendt fra Multidistrikt Danmark 

 

Hvad skal jeg gøre for at søge visum til CHILE – 2023 

Den Chilenske Ambassade i København udsteder ikke længere visum, men vi har modtaget 

følgende: 

Visumansøgning til Chile foregår via nedenstående link: 

https://tramites.extranjeria.gob.cl/  

Application support: 

https://ayuda.serviciomigraciones.cl 

https://ayuda.serviciomigraciones.cl/es/support/tickets 

 

Vælg; 

-Solicitud de Residencia Temporal para Extranjeros fuera de Chile 

-Iniciar sesion 

- crea una acá  

Derefter vælg engelsk og udfyld – 

 

 

 

http://www.rotary-yep.org/
https://tramites.extranjeria.gob.cl/
https://ayuda.serviciomigraciones.cl/
https://ayuda.serviciomigraciones.cl/es/support/tickets
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Requirements to obtain a temporary residence permit: 

a. Passport Copy – 

b. Criminal record certificate apostilled – straffeattesten på spansk skal have apostille. 

c. Medical certificate attesting to the absence of contagious diseases – Dette er et krav! 
d. Mobility Pass – er ikke et krav i øjeblikket – (kan være påkrævet på restauranter, teatre mv.) 
e. Document stating the legal representation of the person signing the contract (ANDRITZ CHILE) 

Guarantee Form – som du har modtaget fra Chile. 

 

Ambassaden bor: 

Anette Kaas 
Consulado de Chile en Dinamarca / 
Chiles Konsulat i København 
Kastelsvej 15, 3 
DK-2100 København Ø 
Tel.: +45 35276104 
 

Hvis du er under 18. år inden du rejser til Chile, skal du og dine forældre besøge 

ambassaden inden afrejse til Chile, og underskrive et såkaldt AUTORIZACIÓN PARA 

VIAJAR, der giver tilladelse til at du kan rejse ind og ud af Chile alene. 

Begge dine forældre skal møde op. Er det kun én af dem, som har forældremyndighed, kan denne person 

møde op alene, men skal så medbringe bevis på den fulde forældremyndighed. 

Ring og bestil tid til dit besøg i god tid!  - du kan bestille tid allerede, når du har modtaget din Guarantee 

Form og er begyndt at søge om visum on line -  

BEMÆRK  

Det er nødvendigt at få Autorización para Viajar legaliseret ved ankomsten til Chile (Santiago) eller senest 

inden du rejser hjem - Du medbringer så tilladelsen i lufthavnen, når du rejser hjem - ellers får du ikke lov 

til at forlade landet alene. 

Denne regel gælder alle unge under 18 år, der rejser ud af Chile alene. 

 

Corona Vaccination – er du ikke allerede vaccineret, skal dette ske senest 48 timer før afrejsetidspunktet 

fra Danmark. 
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Behandling af denne type opholdstilladelse/Visa tager cirka tre uger. Det kan dog tage længere tid end 3 

uger – hvor længe kan desværre ikke oplyses – derfor vær i god tid og start din ansøgning straks, når 

du har modtaget din Guarantee Form m.v.  

 

Vær opmærksom på, at visum tidligst må udstedes 90 dage før indrejse i Chile, da dette er visummets 

gyldighed.  

Opholdstilladelse til studerende medfører ikke arbejdstilladelse. 

Straffeattest på spansk fås ved at fremsende anmodning herom pr. brev eller pr. mail til Kriminalregisteret, 

Postbox 93, 2650 Hvidovre, vedlagt kopi af billedside i pas og med angivelse af svaradresse. 

Kriminalregisteret har tlf. 43 86 15 00 eller  

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/   

Du kan evt. også henvende dig på din lokale politistation. 

 

Tjek ALTID om der er FAQ (ofte stillede spørgsmål) på ambassadens hjemmeside, som kan give dig svar på 

tvivlsspørgsmål. 

 

Senest opdateret den 15. marts 2023. 

 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Henrik N. Knudtzon – 23 25 83 60 eller sende en mail  

visum@rotary.dk 
 

 

 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

