Помош зa постарите луѓе да одбегнат
финансиска злоупотреба

Што е финансиска злоупотреба на постарите луѓе
Знаеме дека луѓето постари од 50 години се изложени на ризик да бидат финансиски злоупотребени,
измамени и прелажани. Тоа се нарекува финансиска злоупотреба на постари луѓе. Финансиската
злоупотреба вклучува незаконско или неправилно користење на финансиски средства или имот
на едно лице од страна на друго лице со кое имаат врска. Овој вид на злоупотреба може да биде на
разни начини и да се случи секому, и често може да почне многу порано одошто мислите.

Вообичаени облици на финансиска злоупотреба на постари луѓе
Финансиската злоупотреба на постари луѓе може да биде на разни начини и да вклучува постапки што се повторуваат или се
случуваат само еднаш, закани, па дури и отсуство на постапки. Еве некои од најчестите видови на малтретирање:

Злоупотреба на полномошно

Притисок, закани и застрашување

Измами и прелажувања

Тоа може да се случи кога некое лице
што сте го овластиле (ваш застапник)
присвојува ваши пари или имот.

Тоа е кога некој се обидува да ве присили
да му го препишете вашиот имот или бара
да го ставите во вашиот тестамент.

Тоа се случува кога некој намерно се
обидува да ја здобие вашата доверба, со
цел да ви украде пари.

Злоупотреба на семејни договори

Нечесно користење на финансиски
средства

Емоционално уценување

Тоа е кога некому сте дозволиле пристап
на вашите пари, а тој или таа ги троши
поинаку од договореното.

Тоа е кога некој се заканува со цел да
оствари финансиска корист. На пример, не
ви даваат да ги видите внучињата ако не
им дадете пари на заем.

Нестрпливост за наследство

На жиранти им тргнало лошо

Неукажување на ветената нега

Тоа е кога возрасни лица, често членови
на семејството, мислат дека имаат право
на вашите пари и имоти, поради што би
можеле да се обидат да ви ги земат.

Понекогаш, иако немало лоши намери,
давањето гаранција за заем може да појде
на лошо и тоа да доведе да ја загубите
куќата или друг имот.

Тоа е кога некој член на семејството го
прекршува договорот да ве негува.

Тоа е кога ваши неформални договори со
семејството во врска со пари или имот, не
се почитуваат или се искористуваат.

Кој е изложен на ризик?
Иако финансиската злоупотреба на постари луѓе може да се случи секому, некои групи се поизложени
на ризик. Меѓу нив се:
– Луѓето кои живеат сами или
изолирани
– Луѓето со физичка или ментална
попреченост

– Луѓето со ограничени разбирања
за парите поради јазична
ограниченост или културни
бариери

– Луѓето чија нега зависи од други
– Луѓето кои во минатото биле
изложени на други видови
малтретирање.

– Луѓето од LQBTIQ+ заедници

Идентификување на финансиската злоупотреба
Иако често се случува, финансиската злоупотреба на постари луѓе тешко се препознава и идентификува, бидејќи често е
скриена или минимизирана.
Затоа кога зборуваат за финансиската злоупотреба, луѓето обично се чувствуваат засрамени, на два ума и тажни. На луѓето
кои се финансиски злоупотребувани често им е тешко да ја идентификуваат и држат под контрола, и/или да си признаат
себеси и на други.

Знакови на предупредување што треба да се земат предвид:
1.

2.

3.

Нелогично земање на готови пари од
сметка

Тешко разбирате поради јазичните
бариери

Ваши банковни извештаи (statements)
недостигаат или се нејасни

A

4.

5.

6.

Чувствувате дека некој ви се заканува
или контролира и мислите дека морате
да го правите тоа што тој или таа ќе ви
го рече

Некој кој нема овластување во врска со
вашите пари, оди со вас во банка за да
земете пари

Банковните обрасци ги пополнува
некој друг во ваше име

Телефонска линија за пријавување на финансиска злоупотреба на постари луѓе
Ако имате некој проблем, ве молиме
јавете се на 1800 ELDERHelp (1800
353 374).
Тоа е бесплатна телефонска линија
на која се даваат информации и
совети во врска со малтретирањето
на постари луѓе. Вие ќе бидете
автоматски префрлени на
телефонска служба во вашата област.
Телефонската линија е формирана во
соработка со владите на државите и
териториите.

Телефонските линии за пријавување
на малтретирање на постари луѓе
не се служби за помош во кризни
ситуации, а работното време и
услугите се различни на различни
локации.

За повеќе информации за
малтретирањето на постари луѓе и за
измами и прелажувања, може да го
преземете водичот Safe and Savvy од
веб-страницата на CommBank.

Ако имате проблеми во врска
со вашите финансии, ве молиме
известете ја вашата банка. Ако
сакате, вашиот локален менаџер ќе
разговара со вас на само.

Забелешка: Овој
документ е
достапен на други
јазици.
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