Giúp đỡ người lớn tuổi tránh bị lạm dụng về tài chính

Lạm dụng người lớn tuổi về tài chính là như thế nào?
Chúng ta đều biết là những người trên 50 tuổi dễ có nguy cơ bị lạm dụng về tài chính, bị lừa đảo
và gian lận. Đây gọi là lạm dụng người lớn tuổi về tài chính. Lạm dụng về tài chính bao gồm việc
một người sử dụng bất hợp pháp hoặc không phù hợp tài chính hay tài sản của người có quan hệ
với họ. Loại lạm dụng này có thể dưới nhiều hình thức khác nhau và xảy đến với bất kỳ ai, thường
bắt đầu sớm hơn nhiều so với quý vị nghĩ.

Các hình thức lạm dụng về tài chính thường gặp đối với người lớn tuổi
Lạm dụng người lớn tuổi về tài chính có thể dưới nhiều hình thức và có thể bao gồm những hành động lặp đi lặp lại hoặc
chỉ xảy ra một lần, hăm doạ hay thậm chí không làm gì cả. Sau đây là một số hình thức lạm dụng thường gặp nhất:
Lạm dụng giấy uỷ quyền

Gây áp lực, hăm doạ và đe doạ

Lừa đảo và gian lận

Điều này có thể xảy ra khi một người
có thẩm quyền (người được quý vị uỷ
quyền) dùng tiền hay tài sản của quý vị
cho bản thân họ.

Đây là khi một người nào đó cố gắng ép
buộc quý vị ký giấy chuyển nhượng tài
sản của quý vị hoặc đòi hỏi phải có tên
trong di chúc của quý vị.

Điều này xảy ra khi người nào đó cố tình
lấy lòng tin của quý vị để lấy trộm tiền
của quý vị.

Lạm dụng thoả thuận trong gia đình

Sử dụng tiền sai trái

Đe doạ tình cảm để tống tiền

Đây là khi các thoả thuận không chính
thức mà quý vị đã có với gia đình về tiền
bạc hay tài sản bị vi phạm hoặc lợi dụng.

Đây là khi người nào đó được phép sử
dụng tiền của quý vị nhưng họ lại chi
tiêu cho chuyện khác không giống như
đã thoả thuận.

Đây là khi người nào đó hăm doạ quý
vị để đạt được lợi ích về tài chính - như
không cho gặp mặt cháu nếu không cho
họ vay tiền.

Nôn nóng thừa kế

Người bảo lãnh gặp rắc rối

Đây là khi người lớn, thường là người
thân trong gia đình, cảm thấy có quyền
được hưởng tiền bạc và tài sản của quý
vị và có thể khiến họ tìm cách chiếm
đoạt của quý vị.

Đôi lúc, mặc dù không có ý định xấu,
việc bảo lãnh cho một khoản nợ có thể
gặp rắc rối và dẫn đến việc mất nhà hay
tài sản khác của quý vị.

Không cung cấp sự chăm sóc như đã
hứa
Đây là khi việc sắp đặt một người thân
trong gia đình chăm sóc cho quý vị bị
trục trặc.

Ai dễ gặp nguy cơ?
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị lạm dụng về tài chính, một số nhóm người nhất định có nguy cơ
bị lạm dụng cao hơn. Bao gồm:
– Những người cô đơn hay cô độc
– Những người bị khuyết tật về thể
chất hay tâm thần

– Những người ít hiểu biết về tiền
bạc do hạn chế về ngôn ngữ hay
do rào cản về văn hoá
– Những người trong cộng đồng
LQBTIQ+ (người đồng tính nam,
đồng tính nữ, lưỡng tính, đổi giới
tính, không rõ giới tính)

– Những người phải lệ thuộc vào sự
chăm sóc của người khác
– Những người trước đây đã từng
bị lạm dụng dưới hình thức khác.

Nhận biết sự lạm dụng về tài chính
Mặc dù xảy ra nhiều, nhưng có thể rất khó nhận ra và xác định lạm dụng người lớn tuổi về tài chính bởi vì người ta
thường giấu giếm hay nói nhẹ bớt.
Vì những lý do này, thông thường mọi người hay cảm thấy mắc cỡ, mâu thuẫn và quá khó khăn khi nói về lạm dụng tài
chính. Những người bị lạm dụng tài chính thường khó nhận biết điều này và kiểm soát và/hoặc thừa nhận nó với bản
thân cũng như với người khác.

Những dấu hiệu cảnh báo cần để ý
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3.

Có những khoản tiền mặt rút ra mà
không có lý do hợp lý

Rào cản về ngôn ngữ khiến quý vị
thấy khó hiểu

Quý vị bị thiếu hoặc thấy sao kê của
ngân hàng khó hiểu
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Quý vị cảm thấy bị người nào đó đe
doạ hay kiểm soát và tin là quý vị
buộc phải làm những việc mà người
đó yêu cầu

Người nào đó không có thẩm quyền
đối với tiền bạc của quý vị nhưng lại
đi theo quý vị đến ngân hàng
để rút tiền

Người nào khác điền vào mẫu đơn
của ngân hàng thay cho quý vị

Đường dây điện thoại về vấn đề lạm dụng người lớn tuổi
Nếu quý vị có điều gì lo ngại, xin vui
lòng gọi 1800 ELDERHelp
(1800 353 374).
Đây là số điện thoại miễn phí, cung
cấp thông tin và hướng dẫn về vấn
đề lạm dụng người lớn tuổi. Quý vị
sẽ được tự động chuyển tới cho dịch
vụ điện thoại hiện có trong vùng
của quý vị. Đường dây điện thoại
đã được thiết lập với sự hợp tác của
chính phủ tiểu bang và lãnh thổ.

Các đường dây về vấn đề lạm dụng
người lớn tuổi không phải là dịch
vụ hỗ trợ khủng hoảng, và giờ làm
việc và các dịch vụ khác nhau ở các
địa điểm.
Nếu quý vị có điều gì lo ngại về tài
chính của mình, xin vui lòng cho
ngân hàng của quý vị biết. Nhân
viên quản lý tại địa phương của quý
vị có thể nói chuyện riêng với quý vị
nếu muốn.

Để có thêm thông tin về vấn đề lạm
dụng người lớn tuổi về tài chính &
lừa đảo và gian lận, quý vị có thể tải
về hướng dẫn về An toàn và Hiểu
biết trên trang mạng của ngân hàng
CommBank.
Lưu ý: Tài liệu này
hiện có ở nhiều
ngôn ngữ khác.
Vietnamese

