
Пологи в Аргентині
Для пологів за кордоном важливо належно підготуватись. Вибрати
країну, порівняти та вивчити всі сторони питання. Які переваги
пологів в Аргентині?

1. Громадянство отримує як дитина так і батьки.
Громадянство для дитини.Таке право не втрачається з часом, воно є
вашим за чинним законодавством. Аргентина також надає право
батькам отримати громадянство, які народили в країні.

2. Один з найкращих паспортів в світі.
Наприклад у Мексиці, Уругваї, Бразилії, Чилі та інших країнах такого
легкого права отримання громадянства, як у Аргентині немає. Там
потрібно розпочати безліч процедур для його оформлення. З
Аргентинським паспортом можна подорожувати без візи по цілому
світі включаючи Сполучені Штати, Європу, Японію та Нову Зеландію.
Візи в США видаються зразу на 10 років. А візи в країни Шенгенської
зони не потрібні. До Великої Британії можна в’їжджати на 180 днів
поспіль протягом року.

3. Пологи в Аргентині - це пологи в столиці.
Буенос-Айрес пропонує приємні і безпечні умови для народження
дитини. Його переваги в тому, що місто має широкий вибір
шпиталей, лікарів, житла, магазинів та ресторанів. Життя в
Буенос-Айресі це про парки і комфортні зелені зони, відсутність
затор і скупчень транспорту. У вас завжди під рукою найкращі лікарі,
аеропорти, посольства та державні установи. Таке логістичне
розміщення полегшує життя разом з маленькою дитиною.

4. Якість продуктів.
Аргентина - індустріально-аграрна країна. Це означає, що вона є
головним виробником овочів, фруктів, молока та м’яса на
континенті. Природні умови сприяють виробництві продуктів
харчування на 400 млн. чоловік щорічно з населенням країни менше
ніж 45 тисяч. Країна є важливим експортером аграрного сектору, що
дає непоганий прибуток країні.

5. Девальвація національної валюти.
Це означає те, що привозячи свою національну валюту, яка
дешевша долара ви купуєте зі знижкою. Ціни зростають але помірно
враховуючи подорожчання іноземної валюти.

6. Великий вибір лікарень.



Окремих пологових в Аргентині немає, але є госпіталі з пологовими
відділеннями як у приватних так і у державних. В державних ви
народите безкоштовно, а в приватних ціна пологів буде коштувати
біля 5000$ за пологи. Різниця між ними в якості умов лікарень. Але
жінки задоволені однаково і приватними і державними установами. В
державних є черги, повільні темпи перевірки аналізів чим в
приватних, але аргентинські приватні лікарні значно краще ніж
українські.

7. Відсутність збройних сил і військового призову.
Аргентина не має збройних сил. Всього служить 80 тис. військових і
50 тис. резервістів.

8. Відсутність подвійного оподаткування.
Якщо ви переїжаєте з Аргентини в іншу країну це означає, що ви не
будете платити податки і Аргентині і країні в яку переїхали.
Так чому Аргентина найкраща країна для пологів?

● Висока якість медицини. Доступ до медицини світового рівня.
● Великий вибір госпіталів.
● Безвізовий в’їзд. Для того, щоб народити в Аргентині не треба

візи.
● Дитина автоматично громадянин Аргентини. Законодавство

дозволяє мати 2 громадянства.
● Батьки одразу отримують постійне місце проживання.

Документ який повністю забезпечує правами та свободами в
країні.

● 170 безвізових країн.
В чому перевага дитині народитись в Аргентині?

1. Громадянство на все життя;
2. Відсутність армії та призову;
3. Найкраща освіта;

Переваги для родини:
1. Хороша екологічна ситуація і приємний клімат;
2. Якісні і доступні продукти харчування;
3. Легкість ведення бізнесу
4. Дотримання всіх прав людини;
5. Легкі подорожі.


