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-

Tartsák rendben a bankszámláikat
és ne egyezzenek bele, hogy bárki
más hozzáférjen a pénzükhöz.
Forduljanaka bankjukhoz ha
kétségeik vannak.

-

Ha használják az internetet és
biztonságos az önök számára a
számítógép használata, hogy ilyen
jellegü információt keressenek,
használjanak olyan kulcsszavakat
mint például “visszaélés”,
“öregekkel kapcsolatos visszaélés”,
“erőszak és biztonság”.

Hogyan ügyeljen pénzügyeire
Az alábbiak ráillenek az ön vagy egy
ismerősének a helyzetére?
•

Nem engedik, hogy lássam
vagy beszéljek a barátaimmal

•

Valaki a családomban fenyeget

•

A gyerekeim elveszik a pénzemet
anélkül hogy engem kérdeznének

•

Fontos döntéseket hoznak
az engedélyem nélkül

Ha ez leírja az ön esetét vagy valakiét
akit ismer, lehetséges, hogy idősekkel
kapcsolatos visszaélésről, rossz
bánásmódról vagy elhanyagolásról
van szó.

Javaslatok a pénzügyeivel
kapcsolatos óvatosságra
-

Ne érezze magát kényszerítve,
hogy bárkinek is pénzt adjon
vagy értektárgyat például ékszert
ajándékozzon. Beszéljen valakivel
akiben megbízik és kérjen független
tanácsot ha szükséges.

-

Mielő nagyobb döntéseket
hozna pénzzel vagy értékekkel
kapcsolatban, kérjen független
pénzügyi és jogi tanácsot erre
vonatkozó szolgáltatóktól.

-

Tartsa rendben a végrendeletét.
Idősebb embereknek ügyelniük kell
arra, hogy legyen egy ügyvéd által
elkészíte jogerős végrendeletük,
amely naprakész.

-

Tegye kölcsönzését jogerőssé.
Ha azt tervezi, hogy valakinek pénzt
ad kölcsön, mégha az illető rokon is,
az ügyvédjén keresztül készí essen
egy jogerős szerződést.

Hogyan keressen segítséget
Fontos hogy az idősebb személyek
sztában legyenek jogaikkal és
hatalmukkal a saját pénzügyeikkel,
értékeikkel vagy/és ingatlanjaikkal
kapcsolatban. Az is fontos, hogy az
emberek tanácsot kérjenek, ha úgy
gondolják, ők vagy valaki akit ismernek,
visszaélésnek van kitéve.
Seniors Rights Victoria egy ingyenes,
a kormány által fenntarto telefonos
segély, jogi és tájékoztató szolgálat.
Ha azt gondolja, hogy pénzügyi
visszaélésnek van kitéve vagy annak
veszélye áll fenn, Seniors Rights Victoria
segíhe önt. Hivja a 1300 368 821
számot hé őtől péntekig reggel 10
és délután 5 közö , vagy menjen a
www.seniorsrights.org.au honlapra.
Ha nem érzi magát biztonságban,
hívja a Victoria Police-t a 000 számon
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Fogyasztói Ügyek
-

Ha valami csalást akar bejelenteni
vagy egy termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozó panasza
van, lépjen kapcsolatba a Fogyasztói
Ügyek-kel 1300 55 81 81 számon,
hé őtől péntekig reggel 10 és
délután 5 közö , ünnepnapok
kivételével.

További információ az idősekkel
kapcsolatos visszaélés megelőzésére
a vegye fel a kapcsolatot:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www. seniorsonline.vic.gov.au

Ezen a lapon található információ kizárólag általános jellegü információ. Ne értelmezze úgy, mintha az ön egyéni körülményeire
vonatkozó jogi tanács lenne. Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba a fen lapon listázo
ügynökségekkel.

Hungarian

