Mauritius – documente necesare
Pt o nunta in Mauritius, agentia TO necesita primirea urmatoarelor documente cu minim 8 saptamani
inainte de plecarea clientilor: Acestea tb sa fie trimise in 2 exemplare lizibile:
- primele 3 pagini duble ale pasapoartelor (preferabil copii color), care tb sa fie valabile inca
minim 6 luni de la intoarcerea clientilor in tara. Nunta nu este posibila cu pasaparte temporare.
Copie legalizata tradusa in engleza sau copia formularului international:
- Application to Marry (for non citizens)
- extras din documentul de nastere/certificatul de nastere international (nu mai vechi de 3 luni)
- daca e cazul, certificatul de deces si cel de casatorie cu primul sot
- daca e cazul, certificatul de divort (cel care atesta aptitudinea de casatorie nu este suficient)
- daca e cazul, contractul prenuptial
- daca e cazul, acordul scris al parintilor pt minori (sub 18 ani)
- daca e cazul, certificatul dupa schimbarea numelui (pt schimbarea numelui dupa emiterea
certificatului de nastere); acesta nu tb sa fie mai vechi de 3 luni
Daca a fost incheiat un contract prenuptial, acesta tb prezentat in original la starea civila, impreuna cu
o copie legalizata in engleza. Copia contractului prenuptial nu trebuie trimis in prealabil.
Informatii importante:
Daca sunt mai putin de 10 luni intre ultimul divort si noua casatorie, se face un test de sarcina la fata
locului (contra cost). Daca viitoare sotie este insarcinata, casatoria nu va putea avea loc.
Numele de pe certificatul de nastere tb sa coincida cu cel de pe pasaport. In Mauritius nu se va lua in
considerare numele de pe pasaport la legalizarea casatoriei, ci cel din certificatul de nastere.
Pt nunta in Mauritius nu se accepta pasapoartele temporare.
Pt nunta in Mauritius este important ca ambii parteneri sa aiba cunostinte bogate de engleza.
La fata locului la starea civila tb prezentate iarasi toate documentele in original. Tb sa va prezentati la
starea civila din Port Louis cu o zi inainte de nunta. Aceasta zi nu este ziua oficiala a nuntii. Clientii tb
sa se prezinte personal la starea civila, nu poate fi preluata responsabilitatea de catre agentie.
Transferul va fi organizat de agentia locala si va fi inclus in tariful rezervarii. La aceasta vizita la starea
civila va fi stabilita si ora exacta a casatoriei in ziua urmatoare.
Pt legalizarea casatoriei este necesara o apostila (stampila si semnatura autoritatilor pe spatele
ceritifcatului de casatorie). Veti primi documentele cu apostila la cca. 7 zile dupa ceremonie sau veti
primi documentul de casatorie prin posta cateva saptamani mai tarziu.
Pt a se organiza totul la timp, tb ca in ziua nuntii sa predati agentiei certificatul de casatorie.
Se recomanda sosirea la hotel cu minim 3-4 zile inainte de nunta pt a se realiza totul din punct de
vedere organizatoric. Daca sositi intr-o zi de vineri, nunta va avea loc peste 5 zile.
La fata locului vor fi prezenti 2 martori (pot fi trimisi de la hotel - Guest Relation).
Clientii sunt rugati sa nu trimita documentele in original, acestea tb prezentate personal la starea
civila.
Important este ca certificatele de nastere, divort, deces sau documente de modificare a numelui sa nu
fie mai vechi de 3 luni (calculat de la data casatoriei).
Nu se pot pune la dispozitia clientilor haine pt nunta la fata locului.
Clientii sunt rugati sa se intereseze la consulatul pt Mauritius referitor la legalizarea actelor de
casatorie si sa trimita toate informatiile odata cu documentele.

