Krav til au pair ansøgning (AU1)
(Red ribbon/authentication)
I forbindelse med udrejse fra Filippinerne stiller de filippinske myndigheder krav til filippinske statsborgere der
har fået opholdstilladelse i Danmark som au pair. Et af kravene er, at au pair ansøgning (AU1) skal
legaliseres på det filippinske generalkonsulat.
Det filippinske konsulat skal udelukkende attesteres identiteten på værtsfamilien, og samtidig sikre at
værtsfamilien har tegnet de 3 lovpligtige forsikringer på den kommende au pair.
Legaliseringen består af:






AU1 – side 1-19. Dog behøver kun side 11-19 at være udfyldt ved legalisering, hvorefter au pairen
udfylder side 1-11 ved modtagelse. Alternativt skal vi have online versionen. Såvel værtsfamiliens del
som au pairens. Har du oprettet online, så skal vi have både din og au pairens del.
Kopi af gyldigt pas (billedsiden)som enten fremvises ved personligt fremmøde – eller skal underskrives
foran en notar eller Borgerservice i fald man sender med post.
De 3 lovpligtige forsikringer – arbejdsskade, ulykke samt hjemtransport. Vi anbefaler www.
Aupairforsikring.dk
Kopi af au pairens pas (billedsiden).

Hvordan gør du:
Du kan enten vælge:
At oprette sagsid nummer hos Ny i Danmark, udfylde AU1 (engelsk version) og scanne denne til au pairen,
som derefter afleverer ansøgning + diverse papirer. Ved godkendelse af opholdstilladelsen skal man så forbi
konsulatet, og have foretaget legalisering inkl. ovenstående bilag, og sende den i originalform til au pairen.
Papirerne skal frem og tilbage, og kan tage tid.
Eller du kan:
Oprette sagsid nummer, medbringe AU1 (side 11-19 skal være udfyldt), tegne forsikringerne –
www.aupairforsikring.dk - (aktiveres først v ankomst, eller annulleres v afslag). Medbringe ovenstående samt
kopi af pas – eller send ovenstående med verificeret kopi af pas – til legalisering, og fremsend up front det
hele til au pair. Dermed sparer man tid, og man skal herefter faktisk ”kun” vente på godkendelse.
Legalisering via postfremsendelse:
Kræver samme som ovenstående – dog tillige et verificeret paskopi samt en frankeret svar kuvert + et
ekspeditionstillæg på DKK 100,00.
Postgangen på Filippinerne er desværre ikke optimal, hvorfor mange i dag vælger at sende de legaliserede
dokumenter med DHL. Såfremt man ønsker dette er tillægsprisen DKK 600 – og man skal huske at give os
adresse samt evt. telefonnummer. DHL afhentes hver dag kl. 13:00 – og afleveres personligt til au pairen
indenfor 3-5 arbejdsdage.
Pris for legalisering er DKK 800,00.
Når ansøgning er godkendt af de danske myndigheder skal au pairen dels hente sit midlertidige residence
card eller sin godkendelse hos ambassaden i Manila, og dels deltage i CFO i Manila (et 3- timers intro kursus
samt et exit stempel i passet). Begge dele er et ubetinget krav før au pairen kan forlade Filippinerne.
Det er derfor vigtigt, at flybilletter først bestilles når au pairen er besiddelse af såvel det danske residence
card som det filippinske ”exit stamp”.

