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Testamentos
É extremamente importante que os (U)HNWIs elaborem um testamento. Um family
office pode ajudar você neste processo.
Por que você deve elaborar um testamento?
É essencial que cada (U)HNWI tenha um testamento pronto. Em um testamento (em
algumas jurisdições também chamado de “última vontade e testamento”) você pode, por
exemplo, decidir quem vai herdar o seu espólio, sob quais condições seus herdeiros
receberão o espólio e quem será o executor do espólio. Especialmente em países onde a
taxa de impostos cobrada sobre heranças é alta, a existência de um testamento adequado
pode poupar um valor substancial de impostos sobre a herança. Um testamento também
abre a opção de contornar a lei de heranças aplicável no país de residência ou no país de
origem. No entanto, normalmente não é possível contornar as regras da herança forçada
nem deserdar filhos.
O cuidado dos seus filhos
Existem outras razões importantes para que os (U)HNWIs escrevam um testamento; um
testamento também é uma ferramenta essencial para quem tem filhos. O seu espólio irá
para a comunidade matrimonial dos seus filhos se eles estiverem casados ou quando
casarem? Quem cuidará de eventuais crianças menores de idade se ambos os pais
falecerem e, nesse caso, como será o sustento financeiro das crianças? Um family office na
Suíça pode ajudar você a encontrar as respostas para tais questões.
Nem todos os multi-family offices estão suficientemente capacitados para ajudar você na
elaboração de um testamento. Como este tópico está fortemente relacionado às leis do país
onde você reside e à sua nacionalidade, frequentemente será muito difícil para um family
office organizar um testamento para você. Portanto, muitas vezes um family office suíço
utilizará os serviços de um especialista externo para ajudar com esta questão.
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