تغيير آدرس در کشور برزيل

امور بين الملل
سال 3131

مهمترين نکات در هنگام تغيير آدرس در برزيل
جابجايي و تغيير نشاني معموال" نياز به برنامه ريزي و آمادگي زيادي دارد  .در اين متن به مهمترين اموري
که در هنگام جابجايي مي بايست انجام شود  ،اشاره مي شود.
در هنگام تغيير آدرس تمامي مدارک شخصي از جمله  :کارت مالياتي  ،گواهي نامه رانندگي  ،مدارک ثبت ،
وسيله نقليه  ،کارت اشتغال بايد توسط فرد و در اداره مربوط به نشاني جديد به روز رساني گردد.
در برخي از اياالت برزيل همه اين مراحل اداري مي تواند در مراکز خدماتي تک مرحله اي با نام
poupatempo
(به معني صرفه جويي کننده در زمان ) انجام شود و در برخي ديگر اين مراحل اداري مي تواند در مراکز
خدمات شهروندي انجام شود.
همچنين کارت هويتي افراد خارجي ( که داراي کد هويتي خارجي هستند) به بروز رساني در دفتر پليس
فدرال محلي در طول مدت  13روز پس از تغيير آدرس  ،نياز دارد.
قطع مزاياي (آب و برق و)...
ارائه دهندگان خدمات مي بايست از تغيير آدرس مطلع باشند و آدرس جديد بايد به شرکتهاي برق و تلفن
ارائه شود  .براي خدمات گاز  ،آخرين هزينه خوانده شده بايد به شرکت گاز ارائه شود هزينه نهايي قبل از
ترک خانه بايد پرداخت شود.
هزينه هاي آب عموما" به جاي ثبت با نام صاحبخانه  ،با ملک ثبت مي شود .بنابراين مالکي که نياز به
اطالع رساني براي خروج خود از ملک دارد بايد نام خود را از آدرس مربوطه حذف کند.
بانکها
بانکها مي بايست از تغيير آدرس جديد مشتريان خود مطلع باشند و مشتريان بايد تمامي پرداختهاي
اتوماتيک براي اجاره و يا ديگر خدمات را لغو کنند و اگر آدرس جديد  ،مالک جديدي داشت  ،تمامي
پرداختها را از نو راه اندازي کنند  .در هنگام انجام اين امور ممکن است مدارک و مستندات از آدرس جديد
مانند قرارداد اجاره و يا قبض برق و  ...نياز باشد.
تأمين اجتماعي

اداره تامين اجتماعي نيز بايد از تغيير آدرس مطلع باشد.
منبع:
/http://brazil.angloinfo.com/housing/moving-house
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