FUNDOS ASSESSORADOS
POR DOADORES
FILANTROPIA FLEXÍVEL DE ALCANCE GLOBAL
Um fundo assessorado por doadores é uma ferramenta flexível para indivíduos, famílias, e contribuições de empresas
que buscam apoiar iniciativas sem fins lucrativos ao redor do mundo. Solicite uma dedução fiscal imediata quando
realizar uma entrada no seu fundo e logo recomende subvenções a suas organizações beneficentes favoritas segundo
sua preferência. Com a Myriad - a aliança para doações sem fronteiras - os contribuintes podem recomendar subvenções
a organizações beneficentes em seis continentes.
UMA SOLUÇÃO FLEXÍVEL
• Abra um fundo na KBFUS com uma primeira contribuição de qualquer valor.
• Faça contribuições dedutíveis de impostos adicionais mediante cheque ou transferência bancária ou aporte valores
financeiros.
• Doar fundos de um fundo aconselhado por um doador existente ou fundação privada
• Aproveite a segurança dos pagamentos aos beneficiários das subvenções através de transferências bancárias do exterior.
• Tenha a segurança de que os beneficiários das subvenções são cuidadosamente examinados e avaliados durante todo o
processo.
• Realize doações com a tranquilidade de saber que as subvenções cumprem com os regulamentos vigentes nos Estados
Unidos e no país receptor.
• Compreenda os resultados e o impacto de sua subvenção com a informação de finalização do projeto.
• Acesse nosso portal de fundos para ver as contribuições recebidas, as subvenções concedidas e o saldo disponível.
FERRAMENTAS OPCIONAIS
• Convide amigos e familiares para fazer doações dedutíveis de imposto ao seu fundo.
• Aumente os ativos de seu fundo mediante investimentos, com a orientação do nosso Comitê de Investimentos.
• Transferir os ativos restantes para um Fundo de Legado para seguir apoiando uma causa de sua preferência
perpetuamente.
UM ENFOQUE PERSONALIZADO
• Conte com um administrador de contas dedicado a responder qualquer pergunta que possa ter.
• Conte conosco para identificar as principais organizações sem fins lucrativos do país e do setor de seu interesse.
• Aproveite nossa rede confiável de especialistas locais e nossas duas décadas de experiência com doações e acesse a
perícia de nossos sócios na Myriad- a aliança para doações sem fronteiras.

ESTRUTURA DAS TARIFAS
Tarifa administrativa:
(sobre cada subvenção concedida a uma organização
beneficente no exterior)
5% dos primeiros US$100.000
3% dos seguintes US$400.000
1% dos seguintes US$500.000
0.5% de qualquer montante superior a US$1 milhão.
Tarifa de investimento:
(em lugar da tarifa de administração, para os fundos com
ativos investidos
70 pontos básicos ao ano (ou 0,7% dos ativos investidos)
Sem tarifas de abertura ou anuais
Sem requisito de saldo mínimo

Para mais informações:
Nos Ligue: (212) 7137660
Nos Escreva: info@kbfus.org
Nos Visite: kbfus.org
King Baudouin Foundation United States (KBFUS)
10 Rockefeller Plaza, 16th floor
New York, NY 10020
Membro da Myriad
A aliança para doações sem fronteira
myriad.org

