
 

 

 

 מגורי קבע בקפריסין

אישור התושבות, מקנה לבעל האישור, בן/בת זוג ולילדיהם את האפשרות לגור 

באופן קבוע בקפריסין וחוסך את הצורך בויזה כלשהי בעת כניסה או יציאה 

 מקפריסין.

 יתרונות לבעלי תושבות קבע

 הליך מזורז

מיום הגשת הבקשההליך חדש זה, מזרז את הליכי קבלת התושבות לכדי כחודשיים   

 חל גם על המשפחה

רשאים גם  18. ילדים מעל גיל 18זה חל על המשקיע/ה, בן/בת זוג וילדיהם מתחת לגיל 

 הם לגור בקפריסין תחת חוק איחוד משפחות.

 מיקום גאוגרפי

קפריסין, עקב מיקומה הגאוגרפי והאסטרטגי, מציעה מקום שנעים לחיות בו, קשר מהיר 

מזרח התיכון, מזג אויר נח ותשתיות מודרניות בסטנדרטים אירופאים לאירופה ולמדינות ה

 גבוהים.

 הליך מזורז לקבלת תושבות

 הליך מהיר ופשוט לקבלת תושבות קבע בקפריסין בעת רכישת נכס.

 התהליך



מגיש הבקשה, צריך להציג את כל המסמכים הנדרשים )ראה במסמכי הבקשה(. המסמכים 

י ”לית או יוונית ולקבל אישור אפוסטיל או מוחתמים עצריכים להיות מתורגמים לאנג

 משרד החוץ והשגרירות במדינת המוצא.

יש לבחור בנכס/נכסים )בביקור בקפריסין או באמצעות נציג מקומי(. לחתום על הסכם 

 הרכישה ולהעביר את סכום הרכישה המוסכם לחשבון נאמנות.

 מוכר הנכס/היזם ינפיק קבלה רשמית בגין המכירה.

יורו עבור כל בוגר 2,000 –לות הבקשה ע  

 הבקשה כולל הסכם הרכישה מוגשים למחלקת ההגירה במשרד הפנים

חודשים מיום הבקשה. 3האזרחות תאושר תוך   

יורו ישולמו בעת קבלת הדרכון. 5,000דמי הנפקת דרכון של   

הבקשה. חודשים מיום אישור  3מגיש/ת הבקשה ובן/בת הזוג חייבית להגיע לקפריסין תוך 

 קבלת הדרכון ותעודת הזהות הקפריסאית, מתבצעת בבית המשפט המחוזי.

שבועות. ילדים  3בקשות עבור ילדים קטנים מאושרות תוך  –בקשה לדרכון עבור הילדים 

קטנים יכולים להגיע לקפריסין לצורך קבלת הדרכון בכל עת. ילדים בוגרים יקבלו את 

יורו. דמי קבלת דרכון לילדים הבוגרים יהיו  002,0הדרכון תוך חודשיים ועלות הבקשה 

חודשים מעת הנפקת הדרכון ותעודת  3יורו והם חייבים להגיע לקפריסין תוך  5,000

 הזהות.

 תנאי ההשקעה לצורך קבלת דרכון

 תושבות קבע בקפריסין, יכולה להנתן בעת רכישת נכס בהתקיים התנאים להלן: 

מ”יורו + מע 300,000 –א. מחיר הנכס המינימאלי  .1  

מ. הסכום ”יורו + מע 200,000-ב. בעת הרכישה, יש להפקיד סכום שלא יפחת מ .2

 צריך להשלח מבנק הנמצא מחוץ לגבולות קפריסין.

ל.”ל התקבלה מבנק בחו”ג. יש לקבל מהבנק אישור שההעברה הנ .3  

יורו בפקדון על שמו ונושא ריבית. 30,000ד. המשקיע צריך להפקיד  .4  

 תנאי הבקשה

להשקעה, על מגיש הבקשה לעמוד בתנאים/להגיש מסמכים כדלקמן:  בנוסף  

 דרכון נוכחי בתוקף •

 תעודת לידה •

 אישור מהמשטרה על העדר עבר פלילי •

 תעודת נישואין במידת הצורך •

 קורות חיים •



 


