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Поглед към ШвейцарияПоглед към Швейцария
Швейцария е планинска
държава в Централна Европа, 
чиято територия е изпъстрена с 
множество езера, села и високи 
върхове в  Алпите. Страната е 
популярна със своите ски популярна със своите ски 
курорти и високопланински 
пешеходни пътеки. Банковото 
дело и финансите са ключови 
индустрии, а швейцарските 
часовници и шоколад са 
световно известни.

Официалните езици в 
Швейцария са четири: немски, 
френски, италиански и романш.



Швейцарската икономика и Швейцарската икономика и 
банкова системабанкова система

Швейцарската икономика е една от най-
стабилните икономики в света. Нейната 
политика на дългосрочна парична 
сигурност и политическа стабилност е 
направила Швейцария сигурно убежище 
за инвеститорите.

Неутралитетът на Швейцария и нейният
национален суверенитет, отдавна национален суверенитет, отдавна 
признати от чуждите нации, 
благоприятстват стабилна среда, в която 
банковият сектор се развива и 
процъфтява.

Има повече от 300 законно регистрирани 
банки и дилъри на ценни книжа в 
Швейцария, като се започне от "Двете 
големи банки" и се премине към малките 
банки, обслужващи нуждите на една 
общност или няколко специални 
клиенти.



Туризмът в ШвейцарияТуризмът в Швейцария
Трудно е да се намерят по-
завладяващи пейзажи и по-
очарователни кътчета и селца от 
тези в Швейцария.

Извисяващите се заснежени 
върхове на Алпите, блестящо-
сините езера, изумрудените сините езера, изумрудените 
долини, ледниците и живописните 
крайезерни селища  са дарили 
страната с приказна красота. 

Между планинските долини и езера 
са разположени международни 
курорти на световно ниво, 
предлагащи на посетителите 
разнообразни развлечения –
колоездене, катерене, парапланер, 
ски, спускане с шейни и пешеходен 
туризъм.



Предлагани услугиПредлагани услуги
Ние предлагаме следните услуги в Швейцария:
 Откриване на банкови сметки
 Регистрация на фирми
 Организиране на посещения на клиенти
 Покупко-продажба на недвижима 

собственост
 Доставяне на информация за инвестиционни 

фондове и  процедури за инвестиране
 Организиране на туристически посещения и 

почивки



Откриване на банкови сметкиОткриване на банкови сметки
 Швейцарските банки с удоволствие приемат чуждестранни 
граждани като клиенти. Човек може да притежава сметка в 
швейцарски франкове или в редица други световни валути. 
Всяка банка определя минималния размер на депозита за 
откриване на сметка. Ние можем да Ви бъдем полезни като 
намерим подходящата банка  за конкретния размер на Вашите 
средства.средства.

 Кой може да открие банкова сметка в Швейцария? Какви 
документи ще са ми необходими? Трябва ли да присъствам лично 
при откриване на сметка в Швейцария? Каква е сигурността на 
парите ми в Швейцария? – Ние можем да отговорим на всички 
тези въпроси и още много други, както и да осигурим 
необходимата за Вас информация в съответствие с вашите 
изисквания.



Регистрация на фирмиРегистрация на фирми
 Посредством регистриране на 

фирмата си в Швейцария, Вие ще 
се възползвате от стабилността, 
сигурността, имиджа и правните 
възможности, предлагани от тази 
страна.

 В зависимост от вида на правната 
структура, която изберете, 
процедурата по регистрация е 
различна.

 Ние ще се запознаем с вашите 
цели, ще потърсим възможности, 
разрешени от закона,и ще 
планираме процесите за 
изпълнение стъпка по стъпка.



Организиране посещения на Организиране посещения на 
клиентиклиенти

 Въпреки, че не е необходимо 
да присъствате лично при 
откриване на банкова сметка 
или при регистрация на 
фирма, може да желаете да 
посетите Швейцария и да сте посетите Швейцария и да сте 
част от процеса.

 Ние ще се радваме да 
организираме Вашето 
посещение от А до Я: 
закупуване на самолетен 
билет, хотелски резервации, 
организиране на срещи и 
намиране на място за тяхното 
провеждане.



ПокупкоПокупко--продажба на недвижима продажба на недвижима 
собственостсобственост

 Стабилността на пазара на 
недвижима собственост в 
Швейцария я прави атрактивно 
място за инвестиции.

 Като чуждестранен гражданин, 
желаещ да закупи недвижими желаещ да закупи недвижими 
имоти в Швейцария, Вие може 
да се сблъскате със стриктните 
изисквания на съответния 
кантон за покупка на имот от 
чужденци.

 Ние можем да ви предоставим 
необходимата информация и да 
намерим имота, който търсите.



Доставяне на информация за инвестиционни Доставяне на информация за инвестиционни 
фондове и  процедури за инвестиранефондове и  процедури за инвестиране

 Швейцария е една от най-сигурните в 
света страни за инвестиране, 
благодарение на своя политически 
неутралитет, банкова тайна и репутация 
за защита на ценностите. 

 Швейцарският финансов пазар
предлага широка гама от предлага широка гама от 
инвестиционни фондове, за които ние
можем да Ви предоставим информация, 
свързана с: а) целите и 
инвестиционната политика, б) риск и 
възвращаемост, в) резултати от минали
периоди и инвестиционни такси. Тази
информация ще Ви е необходима при 
вземането на решение за инвестиции, 
което да е в съответствие с вашите
цели.



Организиране на туристически Организиране на туристически 
посещения и почивкипосещения и почивки

Сирене, шоколад, Сирене, шоколад, 
часовници и перфектна 
точност - но това не е 
всичко за Швейцария.
Големите градове като 
Берн, Цюрих, Женева, 
Люцерн са само няколко Люцерн са само няколко 
от многото дестинации в 
тази приказна страна.  В 
Швейцария можете да 
намерите всичко – и 
активен туризъм на 
превъзходните ски-писти 
в Алпите, и релаксация в 
прекрасните СПА хотели.



Информация за връзкаИнформация за връзка
Евгения Атанасова

Електронна поща: evgenia.atanasova@outlook.com

Тел: +41 76 577 27 33

Ивелин Атанасов

Електронна поща: ivelin.atanasov@outlook.com

Тел: +41 79 378 69 98


