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2140.גרסה  

 אזרחות פורטוגלית להוצאת     גשת בקשהה  – פה קמפוס אירו  תקנון
 

 פול :טי ה .1
 

 (.  18, בגיר )מעל גיל (פרימיום בלבד מסלול  - )ילדי חו"ליליד ישראל  .גליתולקבלת אזרחות פורט סיוע בהגשת הבקשה  . א
 

  , ליתפורטוג תרחוזאל הבקשה ם הגשתים לשרושהד  מסמכים  תגהש, עזרה בעריכת הבקשה והגשתה ע"י עורך דין בפורטוגל . ב
-תאזרחוהקבלת לועד  עד לקבלת אישור הקהילה היהודיתהפנים( בות אגרת קהילה ואגרת משרד )לר  האגרות השונותתשלום 

 . תעודת לידה פורטוגלית
 

 כללי:         
 

 ל.  שראטרת ישמלהנפיק תעודת יושר מ זכאי ואכי העבר פלילי ו וכי אין ל מצהיר  הלקוח •
 

 הפורטוגלית.  אזרחות להשלמת הליך קבלת  חובהיא תנאי ההיושר  דתכי תעו חמובהר ללקו  •
 

 לנפק תעודת יושר מכל מדינה אחרת אשר בה הוגדרו כ"תושב" מאז ומעולם.  מובהר כי על הלקוח •
   .ספציפית הנאו מספר שהויות רב במדי ארוכה הפנים הפורטוגלי שהה שהות ד משר  עתלד ש מי וזה הינעניין ב לתוש

 

 ( הינה באחריות הלקוח עלויות והשגתם) תעודת לידה זרה/ תעודת יושר זרה    -הנפקת תעודות ממדינות זרות •
 (למסמך  יורו 140 – 60תרגום מסמכים זרים הינו כ )תרגומם לפורטוגלית והעלויות הנלוות לכך ישולמו בנפרד ע"י הלקוח 

 

 . שהי בישראל ו/או במדינה אחרת כל פעיל  קבע באבצמשרתים קוחות אינם  מובהר כי הל •
 

 : ( 2לה בעמוד * )ראה טבםמסלוליבהתאם ל ת הטיפול עלו  .2
 

 : כדלקמןפעימות  4בחלוקה של וזאת תתבצע  לאדם אחד בתהליך  ורו י 8751 הכוללת הינה עלותה "קלאסי "מסלול ב
 

 
 

 : ןכדלקמפעימות  4בחלוקה של תבצע ת תוזא לאדם אחד בתהליך  ורו י   2800 וללת הינהכה עלותה "םפרימיו " מסלול ב

 סכום לתשלוםה ?   ע התשלוםב יבוצה שלבאיז     מספר הפעימה

 יורו  75 .לברכישת המסלו  1

 יורו  575 . ודיתהיה  העקרוני מהקהילה  לאחר קבלת האישור 2

 יורו  650 .קליטת התיק בנציגות בפורטוגל להמשך טיפוללאחר   3

 יורו  575 . תיקהקבלת מספר  טובת  ללממשלת פורטוגל ו   ת התיקעם ההגש 4

 סכום לתשלוםה ?   בוצע התשלוםיזה שלב י אב     מספר הפעימה

 יורו  100 .סלולברכישת המ 1

 יורו  875 . יהודיתהילה הור העקרוני מהקלאחר קבלת האיש 2

 יורו  950 .קליטת התיק בנציגות בפורטוגל להמשך טיפוללאחר   3

 יורו  875 . תיקהקבלת מספר  טובת  ללממשלת פורטוגל ו   ת התיקעם ההגש 4

 2מתוך  1
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 : נותו ש .3
 

ימי עסקים  10ונה אינו זכאי לקבלת אישור הקהילה אזי יוחזר שכר הטרחה ששולם תוך במידה ומסיבה כלשהיא יתברר כי הפ •
אות בדבר שמות  וצגו אסמכתזאת לאחר שה)לכך לא יגבה תשלום נוסף מאת הלקוח.  ומעבר  , מיום קבלת ההודעה

 .  ( וארצות המוצאהמשפחה 
 

ה למעט במקרה של אי  בכל מקרה ובכל תנאי ללקוח אין כל זכות לקבלת כסף חזרה מאת קמפוס אירופ ר ללקוח כיבהמו •
היהודית וידוע לו כי מעבר לכך מותנה הדבר בנוסף בהשגת וקבלת מסמכים ואישורים מתאימים  קבלת אישור הקהילה

 מטעמו. 
 

 

במידת הצורך. מבלי לפגוע באמור לעיל,  אירופה, יוכל ליצור קשר ישירות עם עורך הדין הפורטוגלי מפוסהלקוח, בתיאום עם ק •
 בידי קמפוס אירופה בלבד. הוראות לעוה"ד בפורטוגל יהיו  ל הדעת ומתןמובהר בזאת כי שיקו

 
 

אזרחות פורטוגלית באם  של הלקוח ל מתהליך בקשתו כי חברת קמפוס אירופה רשאית להסיר כל אחריות מובהר ללקוח •
 הפורטוגלי.  הלקוח פונה עצמאית וללא תיאום איתה, לקהילה היהודית בפורטוגל ו/או למשרד הפנים

 

 שורי הבקשה הן מול הקהילה והן מול מדינת פורטוגל הינם בסמכותם הבלעדית של הקהילות היהודיות ו/או מובהר כי אי  •
לכן הטיפול בבקשות ובאישורים יכול לקחת זמן  תו/או את לוחות הזמנים, רך להבטיח את אישורי בקש ד מדינת פורטוגל ואין 

 .רב
 

רה כי הלקוח זכאי לקבלת אזרחות, אלא מתחייבת לטפל מובהר ללקוח כי קמפוס אירופה אינה מתחייבת ואינה מצהי •
 .זה טוגלי במועד אישור תקנוןר במקצועיות וביעילות, ושירותי החברה ניתנים בהלימה לדין הפו בבקשתו

 
 

 קמפוס אירופה ולא קלאסי/פרימיום הלקוח מתחייב לשלם במועד כל תשלום בגין שירותי חברת מוסכם ומובהר כי במסלול  •
 ימי עסקים מדרישת התשלום או מועד התשלום הנקבע בתקנון זה וזאת בנפרד ובאופן בלתי תלוי בהתקדמות  10יאוחר מ       
 ימי עסקים יעכב משמעותית את התהליך  10אחד התשלומים שלעיל מעבר ל  תו בתהליך, איחור בהעברתחמשפ בני         
 . ר/לידהשגון תעודת יוובמקרים מסויימים אף ידרשו מסמכים מאומתים נוספים כ             
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 :  סלולים. פירוט המ4
 

 קלאסי  
 
 

1875 

 פרימיום

מקרים מורכבים  * 
 בלבד 

2800 

  ✓  ✓ עדכון אוטומטי בדבר סטטוס הבקשה דרך האזור האישי בכל שלב של הבקשה 

  ✓  ✓ נטיים הנחיה בהזמנת המסמכים הרלוו

  ✓  ✓ מכים הרלוונטיים בתיק טרום ההגשות לקהילה ולממשלהסבקרה ותיקון למ

  ✓  ✓ הגשת התיק לקהילה היהודית בפורטוגל 

  ✓  ✓ תשלום האגרות לקהילה היהודית בפורטוגל

  ✓  ✓ הגשת התיק לממשלת פורטוגל

  ✓  ✓ תשלום האגרות לממשלת פורטוגל

  ✓  ✓ תרגום של כלל המסמכים הרלוונטיים בתיק 

  ✓  ✓ בחותמת אפוסטיל   כלל המסמכים הרלוונטיים  החתמת

  ✓  ✓ אימות נוטריוני של הדרכון הישראלי 

  ✓  ✓ שליחת התיק לעורך הדין בפורטוגל 

  ✓  ✓ שליחויות כלולות בתוך ישראל לאיסוף מסמכים   2

  ✓  ✓ שירות לקוחות בצ'אט 

  ✓    X      מענה טלפוני

  ✓       X     קבלת קהל 

ה  שון וטיפול בתיק בשלב ההג אינטראקציה נוספת אם תידרש על ידי עורך הדין לעדכ

 לממשלה

✓  ✓  

 

 

 


