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VANUATU 
 
Second passports have become a very sought-after buy for businessmen since the early 1980's  
 
Currently Vanuatu passport is the best option in the market due to its easy process, less documents 
requirement and quick processing time (60-90 days). Vanuatu is a small island near Australia so geographically 
placed in a nice part of the world. As it is part of the commonwealth it's passport is ranked 33rd in the world 
giving access to 130 countries, including the UK, Schengen, Russia, Australia (e-visa) to name a few. 
 
Vanuatu offers a donation to their economic development scheme in return for a passport. The cost for the 
program is as follows 
 

All prices in USD      

ITEMS 
 

Single 
Applicant 

Married 
Couple 

Family of 
Three 
(child 

under 18) 

Family of Four 
(child under 

18) 

Additional 
Dependant 

      
Application cost 
(Donation) 80000 100000 115000 130000 12000 

Due Diligence 5000 5000 5000 5000 0 

Vanuatu Government 
Fee 30200 30000 29800 29,600 1000 

Global Migrate fee 7000 7000 7000 7000 500 

Application + Certificate 300 500 700 900 210 

Local lawyer Fee 7500 7500 7500 7500 1604 

      

TOTAL 130,000 150,000 165,000 180,000 15,314 
 

 



 
 
The applicant does not need to travel to Vanuatu and there is no language test requirement. 
 
The payment plan is as follows; 
 

1. USD 5000 to begin the process of due diligence in which they check your criminal record.  
2. 25% off the total fee after due diligence is cleared (approx. after 2-3 weeks of starting the process( 
3. 75% off the total fee after getting the approval in principle 

 
We guarantee the passport as long as you do not have any serious criminal convictions.  
 
 

CALL OR WHATSAPP +971 554226293 TO FIND OUT MORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

جنسية  

فانواتوعن 

طريق 

 اإلستثمار
 فانواتو

 الثمانينات أوائل منذ األعمال لرجال للغاية مرغوبة شراء عملية الثانية السفر جوازات أصبحت

 90-60) السريع المعالجة ووقت المستندات متطلبات وتقليل ،  معالجته لسهولة نظًرا االطالقعلى  األفضل الخيار هو حاليًا فانواتو سفر جواز يعد

 تصنيف تم فقد ،  الكومنولث من جزًءالكونها . العالم من رائع جزء في جغرافيا تقع فهي لذا ،  أستراليا من بالقرب صغيرة جزيرة هي فانواتو(. يوًما

 التأشيرة) وأستراليا وروسيا وشنغن المتحدة المملكة ذلك في بما ،  دولة 130 إلى الوصول لحامله يتيح العالم في 33 المرتبة في سفرفانواتو جواز

 .الحصر ال المثال سبيل علىوذلك  (اإللكترونية



 
 

 يلي: كما هي البرنامج تكلفة. سفر جواز على الحصول مقابل في االقتصادية التنمية لمخطط تبرًعا فانواتو تقدم

 
    

 األسعار  جميع
 األمريكي  بالدوالر 

 
 مؤهل  فرد   إضافة

 عائلة من اربع افراد  
 سنه(  18)االطفال فوق  

 افراد   3عائلة من 

 مقدم طلب واحد زوجين سنه(  18)االطفال اقل من  

 العناصر 

      

 ( التبرع)  الطلب تكلفة 80000 100000 115000 130000 12000

0 5000 5000 5000 5000 
  الرضاء اجراءات 

 المتطلبات

 فانواتو   حكومة  رسوم 30200 30000 29800 29,600 1000

 العالمية  الهجرة  رسوم 7000 7000 7000 7000 500

 شهادة +  تطبيق 300 500 700 900 210

 المحلي  المحامي رسوم 7500 7500 7500 7500 1604

      

 مجموع  130,000 150,000 165,000 180,000 15,314

 

 .اللغة الختبار شرط أي يوجد وال فانواتو إلى للسفر يحتاج مقدم الطلب ال

 

 ؛ التاليك الدفع خطة

 .بك الخاص الجنائي السجل من بالتحقق فيها يقومون التي)التشييك األمني(  الواجبة العناية عملية لبدء أمريكي دوالر5,000  .1

 (العملية بدء من أسابيع 3-2 بعد تقريبا) الواجبة العناية الحصول على موافقة بعد الرسوم إجمالي من٪  25 خصم يتم .2

 المبدأ حيث من على الطلب موافقةال على الحصول بعد الرسوم إجمالي من٪  75 .3

 .خطيرة جنائية إدانات أي لديك يكن لم طالما السفر جوازلك  نضمن نحن

 

CALL OR WHATSAPP +971 554226293 TO FIND OUT MORE 
 


