Biometrisk pas/honorært konsulat – dokument tjekliste
Pasansøgninger fra børn under 12 år kan indleveres på et af vores danske honorære konsulater i Calgary, Edmonton,
Halifax, Iqaluit, Montreal, Regina, Saint John, St John’s eller Winnipeg.
Ring venligst i forvejen for at bestille en tid til indlevering af ansøgningen.
Navn: __________________________________ Telefonnummer: ____________________________________
Angiv supplerende dokumentation med . Medbring tjeklisten sammen med din ansøgning og
supplerende dokumentation til ambassaden eller konsulatet.
1. En udfyldt ansøgningsblanket (download).



2. Et pasfoto. Se venligst politiets retningslinjer her.



3. Sidst udstedte pas (gyldigt eller udløbet).



4. Kopi af pasdatasiden



5. Identifikation, f.eks. tidligere pas (gyldigt eller udløbet), CPR nummer, original dåbsattest,
navneattest eller fødselsattest i det tilfælde at passet er mistet eller rapporteret stjålet.
6. Dokumentation af rette navn i tilfælde af fejl i navneoplysningerne hos det Centrale Personregister, eller hvis der er foretaget nylig navneændring.
Uden nødvendig dokumentation vil navnet i det nye pas blive matchet til CPR.
7. Bevis på status i Canada:
 Hvis dit eneste statsborgerskab er dansk, fremvis venligst dit pas med indrejse stempel ELLER
gyldig midlertidig opholdstilladelse ELLER gyldig permanent opholdstilladelse.
 Hvis du har et eller flere statsborgerskaber, fremvis venligst dit danske statsborgerretsbevis hvis dit
nye statsborgerskab blev tildelt før 1. september 2015 ELLER bevis for dit nye statsborgerskab hvis
dette blev tildelt efter 1. september 2015.
8. Politirapport hvis det tidligere pas er mistet eller stjålet.
9. Den lange version af den canadiske dåbsattest (med begge forældres navn) for børn født i
Canada. Tilsvarende er gældende for børn født i USA.
10. Udfyldt samtykkeerklæring for mindreårige (i ansøgningen) for hver person der har
forældremyndighed over barnet. Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal
dokumentation herfor forevises. Indehavere af forældremyndigheden bedes medbringe en kopi af datasiden fra deres eget pas.
Hvis begge forældre ikke kan møde op i person skal en erklæring underskrives og bevidnes af en notar.
11. En kopi af forældrenes vielsesattest, hvis du er født før 1. juli 2014 til en dansk far og udenlandsk
mor.
12. Ekspeditonsgebyr. Se de nuværende pasgebyrer her. Gebyret kan betales kontant, med certified
cheque eller money order udstedt til konsulatet.
13. Forsendelsesgebyr:
På de honorære konsulater skal der betales forsendelsesgebyr ved indgivelse af ansøgningen.














TIL OFFICIELT BRUG
 Alle dokumenter, inklusiv case worker sheet, eventuel annullering af tidligere pas, fremsendt til ambassaden via UM-GATE,

February 27, 2017

