ARKUSZ INFORMACYJNY
Informacja Finansowa

Prawa. Szacunek. Zaufanie.
Strategia Rządu Wiktoriańskiego Walki z Wykorzystywaniem Osób Starszych
wiążący kontrakt, jeżeli planujesz
pożyczyć komuś pieniądze, nawet,
jeśli osoba ta jest twoim krewnym.

ARKUSZ INFORMACYJNY
Ochrona twoich finansów
Czy wydaje się to dotyczyć ciebie
lub kogoś, kogo znasz?
•

Nie wolno mi widywać się ani
rozmawiać z przyjaciółmi

•

Ktoś z mojej rodziny grozi mi

•

Moje dzieci biorą ode mnie bez
pytania pieniądze

•

Ważne decyzje podejmowane
są za mnie bez mojej zgody

Jeżeli odnosi się to do ciebie lub
kogoś, kogo znasz, może to oznaczać
wykorzystywanie osoby starszej,
znęcanie się lub zaniedbywanie.

Wskazówki pomagające
ci chronić swoje finanse
-

Nie czuj się pod presją pożyczania
pieniędzy lub rozdawania majątku,
np. biżuterii. Porozmawiaj z kimś,
komu możesz zaufać i, jeśli trzeba,
zasięgnij niezależnej porady.

-

Zanim podejmiesz ważne decyzje
dotyczące twoich pieniędzy lub
majątku, zwróć się o niezależną
poradę finansową i prawną do
odpowiednich źródeł.

-

Zachowaj w porządku swój
testament. Ludzie starsi powinni
dopilnować, by mieć profesjonalnie,
zgodnie z prawem spisany
testament i żeby był on zawsze
uaktualniany.

-

Dopilnuj, by twoje pożyczki były
prawnie wiążące. Poproś prawnika,
by przygotował dla ciebie prawnie

-

Utrzymuj w porządku swoje konta
bankowe i nie zgadzaj się, by ktoś
inny miał dostęp do twoich
pieniędzy. W razie wątpliwości,
skontaktuj się ze swoim bankiem.

-

Jeśli masz dostęp do Internetu
i w sposób bezpieczny możesz
skorzystać z komputera, by
poszukać tego typu informacji,
wbij takie kluczowe słowa,
jak “abuse”, “elder abuse”,
“violence and safety”.

Jak szukać pomocy
Ważne jest, żeby ludzie starsi rozumieli
swoje prawa dotyczące ich finansów,
majątku i mienia. Ważne jest również,
by ludzie ci szukali porady, jeśli sądzą,
że są oni – lub ktoś, kogo znają –
przedmiotem wykorzystywania.

Seniors Rights Victoria jest to
finansowany przez rząd bezpłatny
telefon zaufania udzielający pomocy
prawnej i skierowań. Jeśli sądzisz, że
doświadczasz, lub że grozi ci ryzyko
wykorzystywania finansowego,
Seniors Rights Victoria może ci pomóc.
Zadzwoń pod numer 1300 368 821
w godzinach od 10.00 do 17.00 od
poniedziałku do piątku lub odwiedź
www.seniorsrights.org.au
Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie,
zadzwoń do Victoria Police pod
numer 000
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Consumer Aﬀairs
-

By powiadomić o oszustwach
lub by złożyć skargę w sprawie
zakupionych towarów i usług,
zadzwoń do Consumer Aﬀairs
pod numer 1300 55 81 81
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 17.00
z wyjątkiem świąt państwowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat Strategii Rządu Wiktoriańskiego
Walki z Wykorzystywaniem Osób
Starszych, prosimy skontaktować się z:
Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Faks: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Informacje podane w tym arkuszu informacyjnym mają jedynie charakter ogólny. Nie należy na nich polegać, ponieważ nie
jest to porada prawna, która odnosi się do twojej szczególnej sytuacji. Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady,
skontaktuj się z agencjami wymienionymi w tym arkuszu.
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