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Aracılık hizmetlerimiz
FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS), eşsiz bir çoklu aile ofisi aracılık hizmeti
sunar.
•
•

İhtiyaçlarınıza en uygun aile ofisi (İsviçre'de) arayışınız ve seçiminizde size yardım
ediyoruz.
Ayrıca, aldığınız mevcut hizmetlerden memnun değilseniz veya mevcut
danışmanınız size yeterli gelmiyorsa, aile ofisi değiştirme konusunda da size
destek oluyoruz.

Sizi nasıl destekliyoruz?
Bir aile ofisi seçmek ya da kendiniz kurmak, bir gecede karar verilecek ya da yapılacak bir şey
değildir. Servet danışmanınızın seçimi son derece ciddi bir konudur. Hangi aile ofisi (sizin için)
iyidir? Bir çoklu aile ofisini ilk kez ziyaret ettiğinizde hangi soruları sormanız gerektiğini biliyor
musunuz? Ve söz konusu sağlayıcı entegre bir hizmet sunuyor mu yoksa yalnızca sunduğunu mu
ifade ediyor? FOSS, uygun ve aynı zamanda yüksek kalite aile ofisi arayışınızda ve seçiminizde
size yardım eder. İstendiği takdirde bağımsız bir servet dağıtıcı veya konsolide raporlama
hizmetleri sağlayıcısı bulma konusunda da size yardım edebiliriz.
Bağımsız danışman
FOSS, Union BancairePrivée, UBP SA (UBP)'nin varlık yönetimi departmanının bir parçasıdır.
FOSS'un hizmetleri, aile ofisleri ve bağımsız varlık yöneticilerinden tümüyle bağımsız şekilde
sunulmaktadır. FOSS'un kendisi bir aile ofisi değildir ve ne FOSS ne de UBP şirket içi aile ofisi
hizmetleri sunmaktadır. Bu yüzden de, İsviçre'deki tüm çoklu aile ofislerinin sunduğu hizmet
düzeyine ilişkin net, bağımsız ve %100 tarafsız bir bakış açımız vardır.
Eşsiz seçkimizi ve haritalama sürecimizi kullanarak, geçmiş yıllarda, İsviçre'deki 350'den fazla
farklı çoklu aile ofisinin başlıca özelliklerini içeren bir veri tabanı oluşturduk. Veri tabanımızdaki
her bir aile ofisi, örnek vermek gerekirse, büyüklük, hizmet sunulan diller, odaklanılan pazar(lar),
sunulan yatırım hizmetleri, şirket içi ya da dışı uzmanlarla çalışıp çalışmadıkları, fiyatlandırma
yapısı, konsolide raporlama imkânları, varlık yönetme hizmetleri, kaç yıllık deneyimleri olduğu, vb.
başlıklarda kategorize edilmektedirler. Ailenizin ihtiyaçlarını değerlendirme konusundaki sofistike
sürecimiz sayesinde ve kapsamlı veri tabanımızdan gelen bilgiler eşliğinde, İsviçre'deki doğru aile
ofisini bulma konusunda size başarıyla destek olabiliyoruz.

4 adımlı sürecimiz kısaca şöyledir:
1. Bizimle bağlantıya geçmenizin ardından sizinle (ve/veya danışmanınızla) İsviçre'de yüz
yüze bir görüşme ayarlıyoruz ve benzersiz değerlendirme sürecimiz dâhilinde sizin ve
ailenizin aile ofisi konusundaki özel ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve haritalandırıyoruz;
2. Bu gerekliliklere dayanarak, tam olarak aradığınız hizmetleri sunan en uygun üst düzey
aile ofislerinden oluşan (3 veya 4 tanesini içeren) kısa bir liste hazırlıyoruz.
3. Ardından, seçilen aile ofisleriyle toplantılar ayarlıyoruz ve siz (danışmanınız) ve/veya aile
(temsilciler) ile birlikte her birini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sırasında, felsefesi,
hizmetleri ve eşlik eden fiyatlandırma yapısı sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına en uygun olan
çoklu aile ofisini seçmeye odaklanıyoruz.
4. Ardından birlikte bu toplantıları analiz ediyoruz ve sonuçta siz, sizin ve aileniz için
doğru/en iyi aile ofisini seçiyorsunuz.
Benzersiz bir teklif
FOSS şu anda, doğru çoklu aile ofisini bulmaya çalışan ailelere bu tarz bireysel destek veren,
dünyadaki tek hizmet sağlayıcıdır. Yıllara dayanan tecrübemiz bize şunları yapma imkânı da
verdi:
•
•

•
•
•

Kendi tek aile ofislerini kuran (İsviçre'de) aileler için destek ortağı görevi üstlenmek.
Mevcut servis sağlayıcınızdan memnun değilseniz veya mevcut danışmanınız size
yetmiyorsa, İsviçre'de veya dünyanın başka bir yerinde başka bir çoklu aile ofisi bulma
konusunda size yardımcı olmak.
Bağımsız bir varlık dağıtıcı veya konsolide raporlama hizmetleri sağlayıcısı bulma
konusunda yardımcı olmak.
Benzer bir süreçle, ailelere Tröstleri için başka bir Mutemet bulma konusunda destek
vermek.
Yerleşilecek bölgelerin uygunluğuna dair ailelere yardımcı olmak.

Ek bilgi
Hizmetlerimiz ve ödemeleri nasıl aldığımıza yönelik ek bilgiyi sıkça sorulan sorular bölümümüzde
veya
hizmet
teklifi
sunumumuzda
bulabilirsiniz.
Ekibimize
dair
ark
plan
bilgisi hakkımızda sayfasında bulunabilir.
Hizmetlerimiz konusundaki tüm sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin. İhtiyaçlarınıza
uyacak doğru aile ofisini bulma konusunda size yardım etmekten mutluluk duyacağız!
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