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Evlilik Sözleşmeleri
Evlilik sözleşmesi, varlıklı bireylerin evlendiklerinde sahip olmaları gereken önemli bir
belgedir ve İsviçre'deki bir aile ofisinin sizi destekleyebileceği hizmetlerden biridir.
Evlilik sözleşmesi nedir?
Evlilik sözleşmeleri daha geniş çaplı tanımlanmış bir veraset planlaması konseptinin bir
parçasıdır. Bir evlilik sözleşmesi eşler arasında yapılan ve mal zilyetliğinin evlilik içinde nasıl
organize edileceğinin veya boşanma durumunda eşler arasında nasıl bölüneceğinin
kararlaştırıldığı bir sözleşmedir. Bir evlilik sözleşmesi imzalamazsanız ve siz ve eşiniz (çoğu
ülkede olduğu gibi) ortak mülkiyet ile evlenirseniz, siz ve eşiniz her şeye birlikte sahip olmuş
olursunuz.*
Evlilik sözleşmesiyle neleri organize edebilirsiniz?
Bir evlilik sözleşmesi yaparak, eşlerin, bir eşin ömrü boyunca sadece eşlerden biri tarafından
kazanılmış tüm mülke ortak sahip olmasını ya da evlilik sonrasında sadece belirli bir mülk veya
gelirin ortak şekilde sahip olunmasını kesin şekilde belirlersiniz.
Evlilik sözleşmesi normalde evlenmeden önce imzalanır. Bazen evlilik sırasında evlilik
sözleşmesini imzalamak veya değiştirmek de (evlilik sonrası sözleşmesi) bir veraset planlama
aracı olarak kullanılabilir.
Eşinizin boşanma sonrasında mülkünüzün yarısına sahip olmasını engellemek için, bir evlilik
sözleşmesi hazırlamak çoğu ülkede gereklidir. Bir evlilik sözleşmesi sizin ve eşinizin boşanma
sonrasında nasıl destekleneceğinizi (nafaka) ve çocuklar için kimin vasi olacağını kararlaştırmak
için de kullanılır.
İsviçre'deki her çoklu aile ofisi evlilik sözleşmeleri konusunda size danışmanlık sunmak için yeterli
donanıma sahip değildir, çünkü bu sadece çok uzmanlık gerektiren bir konu değil, aynı zamanda
ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları ve milliyetinizle de yakın ilişkilidir. Bu yüzden de İsviçreli bir aile
ofisi sizi bu hizmette destekleme konusunda genelde haricî bir danışman kullanır.
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Desteğimiz
FOSS Family Office Services Switzerland, İsviçre'de uygun bir çoklu aile ofisi araştırmanız ve
seçmeniz konusunda size destek olmaktan mutluluk duyar. Veraset planlamasının önemi
konusunda sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
* Evlilikte mal rejimleri her ülkede farklıdır.
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