Financial Information Service—Turkish

Financial Information Service
Financial Information Service (FIS) toplumdaki herkesin yararlanabileceği bir eğitim ve bilgilendirme
servisidir. Herkesin hem şu andaki hem de gelecekteki finansal ihtiyaçlarıyla ilgili olarak yatırım ve finans
konularında bilinçli kararlar vermesine yardımcı oluyoruz. Biz bağımsız, özgür ve gizliliği koruyan bir kuruluş
olup hizmetlerimizi seminerler aracılığıyla, telefonla ve randevu ile sunuyoruz.

FIS size ve ailenize nasıl yardımcı olabilir?
Bir Financial Information Service görevlisi, geleceğinizle ilgili bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak
bilgiler verebilir. FIS officers size aşağıdakiler gibi çeşitli konularda bilgi vererek yardımcı olabilir:










finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kısa ve uzun vadeli tasarruf stratejileri geliştirme
paranızı yönetme ve yatırımlarınızı güvenli şekilde yapma
maaştan kesintiyi ve emekliliği kullanma
işten çıkarılma veya personel sayısında azaltmaya gidilmesi
tazminat ödemelerini alma veya miras kalması
emeklilik planını yapma
bağışta bulunma veya ödünç para verme
eşinizden ayrılma, boşanma veya eşinizin vefatı
yaşlı bakımı ve yaşlılar için barınma seçenekleri

FIS officers finansal planlama uzmanı değildir. FIS officers, danışmanlık veya para karşılığında danışmanlık
yapmaz ya da yatırım ürünleri almaz, emekliliğiniz konusunda hesaplama yapmaz veya karar vermezler.
FIS officer’a gittiğinizde size birisi eşlik edebilir veya FIS officer ile sizin yerinize başka birinin görüşmesini
sağlayabilirsiniz. Bunun için bir yetki belgesini imzalamanız gereklidir. Bunun amacı gizliliğinizi korumaktır.
FIS officer’a verdiğiniz her türlü kişisel bilgi gizli olarak değerlendirilecektir. Ancak, verdiğiniz bilgilerin
bizdeki bilgilerden farklı olması durumunda ödeme miktarınızda değişiklik olabilir.
İngilizce dışındaki dillerde ayrıntılı bilgi almak için 131 202’yi arayabilir veya internet sitemizi ziyaret
edebilirsiniz: humanservices.gov.au
Standart bir telefon servisinden ‘13’ ile başlayan numaralara yapılan aramalar Avustralya’nın herhangi bir
yerinden yerel arama ücreti karşılığında yapılabilir (arama ücretleri telefon hizmeti sağlayıcısına bağlı olarak
değişebilir). ‘1800’ ile başlayan numaralara yapılan aramalar ücretsizdir. Ankesörlü telefonlardan veya cep
telefonlarından yapılan aramalar için daha yüksek bir ücretlendirme yapılabilir.
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Financial Information Service
The Financial Information Service (FIS) is an education and information service available to
everyone in the community. We help people to make informed decisions about investment and
financial issues for their current and future financial needs. We are independent, free and
confidential and provide services through seminars, and by phone and appointment.

How can FIS help you and your family?
A Financial Information Service officer can give you information to help you make informed
decisions about your future. FIS officers can help by providing information on a wide range of
issues including:
developing short-term and long-term savings strategies to help you reach your financial
goals
managing your money and investing safely
using salary sacrifice and superannuation
redundancy or retrenchment
receiving compensation payouts, or an inheritance
planning your retirement
gifting or lending money
separation, divorce, or death of your partner
aged care, and accommodation choices for older people.
FIS officers are not financial planners. They do not give or sell advice or purchase investment
products, and FIS officers do not make calculations or decisions about your pension.
You may bring someone with you when you visit the FIS officer, or you can arrange for someone to
speak with the FIS officer for you. To do this you will need to sign an authority. This is to
safeguard your privacy.
Any personal information you give to the FIS officer will be treated as confidential. However, the
rate of your payment may change if the information you provide is different to the information we
already have.
For more information in languages other than English, call 131 202 or visit our website
humanservices.gov.au
Calls to ‘13’ numbers from a standard telephone service can be made from anywhere in Australia
for not more than the cost of a local call (call charges may vary depending upon the telephone
service provider). Calls to ‘1800’ numbers are free of charge. Calls from public and mobile
telephones may be charged at a higher rate.
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