OCT 2018

CARTÃO DE ENTRADA DE PASSAGEIROS NA NOVA ZELÂNDIA

As informações coletadas neste cartão e durante o processo de chegada destinam-se a serem usadas na administração
das leis de Alfândega, Imigração, Biossegurança, Segurança de Fronteiras, Saúde, Animais e Plantas Selvagens, Polícia,
Execução de Multas, Justiça, Benefícios, Serviço Social, Eleitorais, Receita Interna e Finanças. As informações são
autorizadas pela legislação, e serão divulgadas para as agências administradoras com direito a recebê-las de acordo
com as leis da Nova Zelândia. Isto também prevê a comparação de dados entre estas agências. Uma vez coletadas, as
informações podem ser usadas para fins estatísticos pela Estatística da Nova Zelândia.
• Este cartão de entrada é um documento legal - declarações falsas poderão provocar aplicação de
penalidades que incluem confisco de bens, multas, processo judicial, prisão e deportação da Nova Zelândia.
• Cada passageiro deve ter seu próprio cartão de entrada, inclusive crianças.
• Responda em inglês e preencha AMBOS os lados.
• Preencha em letras maiúsculas desta forma: NEW ZEALAND ou assinale desta forma:

Número do assento na aeronave

1 Número do voo/ nome do navio
Local no exterior onde você embarcou NESTA
aeronave/ navio
Número do passaporte
Nacionalidade conforme o
passaporte
Sobrenome
Nome
Data de nascimento

dia

mês

ano

País de nascimento
Ocupação ou
Emprego
Endereço completo para
contato ou residencial
na Nova Zelândia
E-mail
Número de telefone/
celular
2a

Preencha esta seção se você mora na Nova Zelândia. Do contrário, preencha 2b.
Quanto tempo você esteve
anos
meses
dias
ausente da Nova Zelândia?
Em que pais você passou a maior parte do tempo enquanto esteve no exterior?

Qual a PRINCIPAL razão de sua viagem?

Em que país vai morar a maior parte do tempo nos
próximos 12 meses?
2b

estudos

outro

Nova Zelândia

outro

negócios

Preencha esta parte se você NÃO MORA na Nova Zelândia.
Quanto tempo pretende
ficar na Nova Zelândia?

Permanentemente ou

anos

meses

dias

Se não vai ficar aqui permanentemente, qual a PRINCIPAL razão de sua vinda à
Nova Zelândia?
visitar amigos/parentes
negócios
férias
conferência/convenção

estudos

outro

Em que país morou nos últimos 12 meses ou mais?
Estado, província ou prefeitura CEP/ Código Postal

Por favor vire para
mais questões e
assinatura

3 Liste os países em que você esteve nos últimos 30 dias:

4 Você sabe qual o conteúdo da sua bagagem?
5

6

7

Sim

AVISO: uma declaração falsa pode gerar uma MULTA INSTANTÂNEA DE NZ$ 400,00
Você está trazendo para a Nova Zelândia:
• Quaisquer alimentos: cozidos, crus, frescos, em conserva, embalados ou secos?
Sim
• Animais ou produtos derivados: incluindo carne, laticínios, peixes, mel e
produtos apiários, ovos, penas, conchas, lã não processada, peles, ossos ou
insetos?
Sim
• Plantas ou produtos derivados: frutas, flores, sementes, bulbos, madeira, cascas
de madeira, folhas, nozes, legumes, partes de plantas, fungos, junco, bambu ou
palha, inclusive destinados para oferendas religiosas ou uso medicinal?
Sim
Outros itens de risco para a biossegurança, incluindo:
• Medicamentos para animais, culturas biológicas, organismos, solo ou água?
Sim
• Equipamentos usados com animais, plantas ou água, inclusive para
jardinagem, apiários, pescaria, atividades de esportes aquáticos ou mergulho?
Sim
• Artigos que foram usados para atividades ao ar livre, incluindo quaisquer
calçados, barracas, acampamento, caças, caminhadas, golfe ou equipamentos
para esporte?
Sim
Nos últimos 30 dias (enquanto fora da Nova Zelândia), você esteve em uma
floresta, teve contato com animais (não domésticos) ou visitou fazendas ou
propriedades que processam animais ou plantas?
Sim
Você está trazendo para a Nova Zelândia:
• Medicamentos: para mais de três meses de uso, ou medicamentos não
prescritos para você?
• Produtos proibidos ou restritos: por exemplo, armas, publicações
pornográficas, plantas ou animais selvagens ameaçados de extinção,
drogas ilícitas ou controladas?
• Álcool: mais que 3 garrafas de bebidas alcoólicas (não excedendo 1125 ml
cada) e 4,5 litros de vinho ou cerveja?
• Tabaco: mais que 50 cigarros ou 50 gramas de produtos de tabaco
(incluindo uma mistura de cigarros e outros produtos do tabaco)?
• Produtos obtidos no exterior e/ ou adquiridos na Nova Zelândia, livres
de taxas alfandegárias (duty free): com um valor total combinado que não
ultrapasse NZ$700,00 incluindo presentes?
• Produtos para negócios ou uso comercial?
• Produtos transportados em nome de outras pessoas?
• Dinheiro: NZ$ 10.000,00 ou mais (ou o equivalente em moeda estrangeira),
incluindo cheques de viagem, cheques bancários, ordens de pagamento, etc.?
Você possui um passaporte neozelandês atual, um visto de residência ou um visto
de retorno para residentes da Nova Zelândia? – Caso marque sim vá para 10
Você é um cidadão neozelandês utilizando um passaporte estrangeiro? – Caso
marque sim, vá para 10
Você possui um passaporte australiano, visto de residência permanente na
Austrália ou visto de retorno para residentes da Austrália? – Caso marque sim
vá para 9

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

8 Todos os outros.

Você deve deixar a Nova Zelândia antes de vencer o seu visto ou será deportado.
Você está vindo à Nova Zelândia para um tratamento ou consulta médica ou
Sim
para dar à luz?
Selecione um Eu tenho um visto de classe de entrada temporária (Marque sim
se você tem um visto, mesmo que não esteja anexado com uma
Sim
etiqueta no seu passaporte).
Sim
ou Eu não tenho visto e estou aplicando para um visto de visitante na chegada.

9 Você alguma vez foi sentenciado a 12 meses ou mais na prisão, ou foi

deportado, removido ou excluído de qualquer outro país em qualquer momento?

Sim

Não

Não

10 Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, corretas e completas.
Assinatura

Data

(pai/mãe ou responsável deve assinar para crianças com idade inferior a 18 anos)

A Lei de Privacidade de 1993 prevê o direito de acessar e corrigir informações pessoais. Se você quiser exercer estes
direitos, por favor entre em contato com o Serviço de Alfândega da Nova Zelândia pelo tel. 0800 428 786 ou
por e-mail:feedback@customs.govt.nz e/ou Imigração da Nova Zelândia PO Box 1473, Wellington.

