PROGRAM KEPENDUDUKAN TETAP UNI EROPA

LATAR BELAKANG
Pada tahun 2012, pemerintah Hungaria mengembangkan program ini untuk menarik investasi
asing ke Hungaria. Hingga kini, lebih dari 2500
pendaftar telah disetujui dan jumlah ini akan terus
meningkat seiring dengan banyaknya manfaat
dengan menjadi penduduk Hungaria dan Uni
Eropa
Penduduk Tetap bisa mengakses program pendidikan, kesejahteraan dan layanan kesehatan
dari Uni Eropa.
Jadilah Penduduk Tetap sekarang dan nikmati
manfaat sebagai seorang warga negara Uni
Eropa!
Tingkat kesuksesan kami mencapai hampir 100%

PROGRAM
Ketika Anda berinvestasi sebesar €300,000 pada
“Obligasi Pemerintah Hungaria” yang akan dikembalikan utuh dan bebas bunga dalam jangka waktu
5 tahun, Anda akan memiliki hak sebagai
Penduduk Tetap Hungaria seumur hidup untuk
diri Anda, pasangan dan anak Anda (di bawah
usia 18 tahun). Biaya prosesnya hanya €60,000
untuk seluruh anggota keluarga!

PROSEDUR
Prosedur aplikasinya sederhana dan cepat.
1. Lengkapi dan tandatangani formulir aplikasi
2. Dalam waktu 7 hari, dapatkan persetujuan dasar
3. Dalam waktu 10 hari, lakukan pembayaran sebesar
€300,000 untuk obligasi dan biaya proses €60,000
4. Lengkapi langsung aplikasi formal di Hungaria
selama beberapa hari
5. Dalam waktu 30 hari, dapatkan Kartu tanda Kependudukan Sementara melalui surat yang sudah diregistrasi
6. Setelah 180 hari, mulailah proses 3 bulan untuk
Kartu Tanda Kependudukan Tetap dan Kartu
Layanan Kesehatan
7. Dalam waktu 5 tahun: dapatkan kembali €300,000
8. Setelah 7 tahun, pendaftar bisa mengajukan
paspor dan kewarganegaraan
9. SEUMUR HIDUP: nikmati ijin tinggal seumur hidup
untuk Anda dan keluarga

PENSYARATAN
1. Warga negara dari negara non Uni Eropa
2. Mampu melakukan investasi €300,000 + €60,000 pada
program
3. Lolos pemeriksaan keamanan Imigrasi Dasar Hungaria
yang menyatakan bahwa:
• Tidak termasuk dalam daftar cekal di Hungaria
• Tidak dalam status pengawasan di Schengen
• Tidak menjadi ancaman bagi keamanan Hungaria

DUKUNGAN KAMI
Tim profesional kami, yang terdiri dan pengacara imigrasi,
ahli investasi dan pendidikan akan mendampingi Anda
dalam setiap tahapan proses aplikasi. Kami akan memastikan proses yang Anda lalui akan sederhana, lancar, dan
jelas terutama ketika bertemu dengan pihak berwenang
Hungaria. Jika diperlukan, kami juga akan membantu
pengurusan visa, layanan temu sapa, penerjemahan dan
bahkan reservasi hotel.

Tawaran tim internasional kami setelah aplikasi berhasil:
• Membantu dalam penyewaan rumah/pembelian
• Konsultasi pendidikan dan pendampingan selama pendaftaran

sekolah

• Layanan bantuan terkait urusan hukum internasional dan

keunangan

• Konsultasi layanan bank, kesehatan dan asuransi

MANFAAT PROGRAM
KESEMPATAN TINGGAL DI HUNGARIA

LAYANAN KESEHATAN BERMUTU

Hungaria merupakan sebuah negara yang indah dengan
hamparan pemandangan alam dan arsitektur yang luar
biasa. Biaya hidup cukup terjangkau, dengan standar
keamanan dan pendidikan yang tinggi. Budapest merupakan salah satu kota yang paling mengagumkan dan paling
banyak dikunjungi di Eropa, berlokasi di jantung Eropa.

Hungaria menyediakan Layanan Kesehatan Umum yang
komprehensif dan sangat terjangkau untuk semua warga
negaranya.

PENDIDIKAN KOMPREHENSIF
Hungaria memiliki sistem pendidikan yang komprehensif
dan berkualitas tinggi. Ada lebih dari 25 institut perguruan
tinggi yang menyediakan kelas dengan Bahasa Inggris.
Kualitas pendidikannya sudah diakui diantara negara-negara di Eropa. Hingga kini, 20 warga negara Hungaria telah
dianugrahi sebagai pemenang penghargaan Nobel.
Sebagai penduduk tetap, Anda dapat mengakses pendidikan dengan kualitas tinggi, baik gratis ataupun dengan
biaya terjangkau. Anak-anak Anda juga memenuhi syarat
untuk mendaftar program pertukaran universitas gratis
(seperti ERASMUS) yang akan memungkinkan mereka untuk
melanjutkan studi sebagai mahasiswa pertukaran di Eropa.

PERJANALAN BEBAS VISA KE 30 NEGARA DI EROPA
Sebagai anggota Schengen dan Uni Eropa, warga negara
Hungaria berhak atas perjalanan bebas visa ke negara-negara
berikut ini:
Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia,
Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia,
Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss and Inggris.
BEKERJA DAN BERINVESTASI
Penduduk tetap berhak untuk bekerja di Hungaria, membuka
rekening bank, mengajukan lelang pemerintah dan Uni
Eropa, dan melakukan investasi ﬁnancial termasuk pembelian properti. Hungaria merupakan batu loncatan bagi bisnis
di Eropa.
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Sebagai tambahan untuk semua keunggulan manfaat Penduduk
Tetap Hungaria, masih ada lagi manfaat lainnya untuk kesejahteraan, pendidikan dan investasi dengan menjadi penduduk tetap Uni
Eropa. Bagaimanapun juga, manfaat tersebut sangat bervariasi
antara negara Uni Eropa satu dengan lainnya.
• Jalur cepat untuk persyaratan visa yang ketat
• Perjalanan bebas visa ke semua negara Uni Eropa di luar wilayah Eropa
• Perjalanan bebas paspor ke semua negara anggota Uni Eropa
• Menikmati manfaat layanan kesehatan sebagai warga negara Uni Eropa
dengan Kartu Layanan Kesehatan Uni Eropa
• Program Beasiswa Pendidikan Uni Eropa ERASMUS (pendaftar bisa
mengambil studi dengan gratis di negara manapun di Uni Eropa)
• Akses ke banyak universitas unggulan di Uni Eropa dan potongan biaya
pendidikan
• Melamar pekerjaan di negara anggota Uni Eropa
• Mendirikan perusahaan dan rekening bank di negara anggota Uni Eropa
• Membeli properti
• Akses ke blok perdagangan terbesar di dunia
• Meningkatkan kebebasan bagi Anda dan keluarga
• Keadilan pasar bagi negara anggota Uni Eropa dan warga negaranya
• Penyesuaian insentif investasi Uni Eropa

Bagi yang sudah mendapat status penduduk tetap
akan mendapatkan perlakukan yang sama dengan
warga negara Uni Eropa, seperti:
• Akses pekerjaan berbayar dan probono, kondisi
pekerjaan (jam kerja, stadar keamanan dan kesehatan,
hak berlibur, remunerasi dan pemecatan)
• Pendidikan dan pelatihan keahlian, pengakuan
kualiﬁkasi dan bantuan dana pendidikan
• Manfaat kesejahteraan (tunjangan keluarga, dana
pensiun, dll) dan asuransi kesehatan
• Dukungan sosial (bantuan pendapatan minimal atau
dana pensiun, gratis layanan kesehatan, dll)
• Manfaat sosial, keringanan pajak dan akses terhadap
barang dan jasa
• Kebebasan untuk bergabung dalam asosiasi dan
perserikatan dan kebebasan untuk mewakili asosiasi
atau perserikatan
• Bebas akses untuk seluruh teritori Uni Eropa

Bila Anda ingin berpartisipasi dalam program ini, silahkan
kontak agen kami yang terakreditasi

HUNGARIAN PERMANENT RESIDENT PROGRAMME Marina Bay
Financial Center, Tower 1, Level 11, 8 Marina Blvd, Singapore 018981

Untuk informasi, silahkan hubungi kami di client.services@imperiumcapital.com

www.imperiumcapital.com

