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I. Wstęp

Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że aż 10% spośród
osób powyżej 65. roku życia przyznało, że padło ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów.
Rośnie liczba przestępstw i nadużyć finansowych względem osób
starszych, na skutek których seniorzy często tracą swoje oszczędności lub stają się zakładnikami wieloletnich pożyczek. Osoby w podeszłym wieku są często samotne, zmagają się z chorobami i osłabieniem funkcji poznawczych, co sprawia, że stają się łatwym celem dla
oszustów. Sposoby oszukiwania i wyłudzania stają się coraz bardziej
wyrafinowane, a coraz częściej wystepują przestępstwa wynikające
z kradzieży danych osobowych.
Aby zapobiegać tym szkodliwym zjawiskom oddajemy w Twoje ręce
ten poradnik.
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II. Sposoby nadużyć wobec osób starszych.
Oszustwa:
Na kolegę, Na wnuczka, Na litość, Na uczynnego, Na funkcjonariusza.
Najczęstsze sposoby nadużyć:
NA WNUCZKA

Zazwyczaj sprawcy dzwonią i przedstawiają się jako wnuk, wnuczka lub siostrzenica, bratanek. Tłumaczą, że z jakiegoś powodu potrzebują pożyczki pieniężnej, ale sami nie mogą się po nią zgłosić i w ich imieniu pieniądze ma odebrać ich znajomy. Po jakimś czasie znajomy zjawia się w mieszkaniu po pieniądze.

NA KOLEGĘ

Oszuści podają się za kolegę syna lub córki i różnymi sposobami próbują wyłudzić od Ciebie pieniądze.

NA LITOŚĆ

Do mieszkań pukają oszuści, którzy proszą o coś do jedzenia lub picia, tłumacząc się, że są w bardzo złej sytuacji finansowej i zdrowotnej. W czasie gdy
przygotowujesz posiłek, oszuści okradają Twoje mieszkanie.

NA UCZYNNEGO

Sprawcy mogą wejść do mieszkania również pod pretekstem pomocy we wniesieniu ciężkich zakupów do domu – są to często miłe, sympatyczne nastolatki
bądź też schludnie ubrane i dobrze wyglądające osoby, które wzbudzają nasze
zaufanie.

NA FUNKCJONARIUSZA

Oszuści informują Ciebie, że któryś z członków rodziny nie ma pieniędzy, aby
zapłacić za mandat. Mogą też twierdzić, że ktoś z rodziny popełnił przestępstwo. Sugerują, iż sprawę można załatwić ugodowo, by chęć pomocy bliskim
skłoniła nas do wręczenia im pieniędzy. Przestępcy podszywają się za pracowników różnych instytucji i służb, a następnie różnymi metodami wyłudzają od
Ciebie pieniądze.
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Jak nie dać się oszukać?

Jeżeli jesteś w domu:
- zanim otworzysz drzwi spójrz przez wizjer, zapnij łańcuch zabezpieczający drzwi;
- nie otwieraj drzwi nieznajomym;
- spytaj o cel wizyty;
- nie przeprowadzaj żadnych transakcji z akwizytorami i inkasentami;
- osoby podające się za przedstawicieli jakichś instytucji lub służb
poproś o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej
i dokładnie je sprawdź;
- nie przechowuj w mieszkaniu cennych przedmiotów i dużych kwot
pieniędzy, a jeżeli musisz, to dobrze je schowaj;
- jeżeli odwiedzający staje się natarczywy, zadzwoń na policję lub zaalarmuj otoczenie;
Jeśli jesteś poza domem:

- unikaj miejsc mało uczęszczanych;
- nie noś ze sobą dużych kwot pieniędzy;
- zachowaj ostrożność kiedy wokół Ciebie nagle, bez powodu, zrobi
się tłoczno;
- gdybyś został zaatakowany – rób to, co każe napastnik.
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Uważaj podczas pokazu!

Osoby starsze często otrzymują telefoniczne lub listowne zaproszenia na pokazy, podczas których prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia różnych produktów, np. garnków, urządzeń medycznych,
kocy, suplementów, urządzeń kuchennych, itp.
Nie zawsze osoby prowadzące pokazy postępują w sposób uczciwy
i jasno przedstawiają zasady transakcji. Zdarza się, np. że oferta przedstawiana jest jako promocyjna, tymczasem sprzedawana jest po regularnej cenie.
Kolejnym problemem jest dość nachalna forma tej sprzedaży powodująca, że uczestnicy mają trudności w odmówieniu zakupu. Takiej sprzedaży często towarzyszą kredyty ratalne, w związku z czym do zakupu
wystarczy dowód osobisty. Należy jednak pamiętać, że takie kredyty
również mogą zawierać ukryte koszty.
Osobnym problemem jest sprzedaż różnego rodzaju urządzeń paramedycznych lub produktów leczniczych na różne schorzenia, których skuteczność nie została udowodniona.
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Uważaj podczas pokazu!

Sprzedawca jest zobowiązany do:

- okazania swojego dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, gdy
działa w imieniu firmy lub instytucji;
- przedłożenia dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez firmę
działalności gospodarczej;
- wyjaśnienia w czasie prezentacji wszystkich istotnych warunków
proponowanej umowy kupna-sprzedaży, również tych dotyczących
ewentualnego kredytu;
- przedłożenia konsumentowi właściwych umów w celu spokojnego
zapoznania się z nimi;
- poinformowania konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od
daty podpisania i wręczenia mu formularza takiego odstąpienia.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje bezwarunkowo, tzn. nie
trzeba podawać żadnych przyczyn odstąpienia;

!

Zanim podpiszesz jakąkolwiek
umowę uważnie przeczytaj przedstawione dokumenty (również
tekst napisany drobnym drukiem
i umieszczony na odwrotnej stronie umowy)!
Od umowy o kredyt konsumencki
podpisanej poza siedzibą banku
lub jego oddziału, np. w lokalu
handlowym firmy sprzedającej
towary – konsument może odstąpić w terminie 14 dni.

Konsument powinien wysłać
oświadczenie o odstąpieniu od
umowy na piśmie (nie jest zobowiązany do korzystania z otrzymanego formularzu odstąpienia).
Dla celów dowodowych winien to
zrobić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Liczy się
przy tym data nadania takiego
listu na poczcie, a nie moment
otrzymania listu.
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Kradzież danych osobowych.

KAŻDY POWINIEN CHRONIĆ SWOJE DANE OSOBOWE
I DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI.
Nigdy nie powinniśmy przekazywać swoich danych osobowych
osobom, co do których nie mamy pewności, jaką instytucję reprezentują.
Bardzo ryzykowne jest przekazywanie swoich danych osobowych
przez telefon, chyba że sami inicjujemy połączenie i wiemy z kim rozmawiamy.
Chrońmy swój dowód osobisty! Nigdy nie pozwalajmy wykonywać
kserokopii lub zdjęć swoich dokumentów obcym osobom.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA LUB KRADZIEŻY
DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI?
1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim lub takim, który przyjmuje
zastrzeżenia od wszystkich. Wykaz takich banków znajdziemy na
stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl.
2. Niezwłocznie zgłosić kradzież dokumentu Policji.

3. Zgłosić utratę dokumentu w gminie, a jeśli przebywamy za granicą
to placówce konsularnej RP.
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III. Finanse seniora.
Pułapka tzw. chwilówek.

Tzw. chwilówki to szybkie pożyczki uzyskiwane od firm prywatnych,
które nie są bankami. Są one często sposobem na uzyskanie szybkiej
gotówki, dla tych którzy nie mogą liczyć na otrzymanie pożyczki lub
kredytu w banku.
Chwilówki są popularne ze względu na:
– łatwość uzyskania (nie sprawdza się zdolności kredytowej);
– ograniczone do minimum formalności;
– (często) pierwszą darmową pożyczkę.
Jakie zagrożenia wiążą się z zaciąganiem krótkoterminowych pożyczek?

1. Brak świadomości dodatkowych kosztów, które są zazwyczaj
bardzo wysokie.
2. Krótki okres spłaty, brak możliwości jego przedłużenia.
Potrzebując szybkiej gotówki, konsumenci zgadzają się nie tylko
na wysokie koszty pożyczki, lecz także na niekorzystnie krótki
okres spłaty zobowiązania. Wiele parabanków i firm pożyczkowych
wymaga spłaty długu w ciągu zaledwie 30 dni.
3. Wysokie odsetki karne, np. za opóźnienie spłaty.
4. Spirala zadłużenia.
Nie mogąc spłacić jednej chwilówki, seniorzy często składają
wniosek o kolejną. Łatwość zaciągnięcia następnego zobowiązania popycha konsumentów do kolejnych chwilówek, prowa
dząc do tzw. spirali zadłużenia.
5. Przekazywanie danych osobowych i lawina ofert marketingowych.
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Możliwość oddłużenia.
Czym jest upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni.
Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, tj. spłaty pożyczki.
Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:
1. Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości
lub części długów;
2. Windykację, czyli odzyskanie należności przez wierzycieli.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Sąd ogłasza upadłość, gdy jest ona uzasadniona względami słuszności lub względami humanitarnymi. Koszt uiszczenia opłaty od wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedynie 30 zł.
Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?
Jeżeli brak jest jakichkolwiek możliwości spłaty zadłużenia, następuje
umorzenie długu bez planu spłat.
Jeśli dłużnik ma jakikolwiek majątek lub możliwości zarobkowe,
syndyk sporządza spisu majątku. Następnie sporządzany jest maksymalnie 36-miesięczny plan spłat. Wówczas część majątku dłużnika co
miesiąc jest przekazywana wierzycielom. Po tym okresie następuje
umorzenie reszty długu.
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Podstawowe informacje
o produktach finansowych.

1234 5678 9000 0000
IMIĘ NAZWISKO

Konto w banku.

Złożone w banku pieniądze są bezpieczne. Ulokowane środki
w banku, który ma siedzibę w Polsce, są gwarantowane przez państwo polskie do kwoty nieprzekraczającej równowartości w złotych
100 tys. euro na osobę. Nie ma znaczenia, czy jest to bank polski czy
zagraniczny.
W sytuacji zgubienia portfela, tracimy wszystkie pieniądze, które w nim
były. W razie napaści podczas korzystania z bankomatu, ubezpieczyciel pokryje naszą stratę. Skradzioną lub zgubioną kartę bankomatową wystarczy zastrzec telefonicznie w banku. Od momentu zastrzeżenia to bank ponosi odpowiedzialność za wszystkie pieniądze skradzione za pomocą tej karty.
Niektóre banki posiadają w ofercie rachunki dedykowane seniorom.
Do konta emeryta często dodawane jest ubezpieczenie zdrowotne lub
mieszkania, a w niektórych ofertach karty rabatowe uprawniające do
zniżek w aptekach.
Konto bankowe to pierwszy krok do oszczędzania. Mając konto
w banku, można założyć lokatę, czyli rachunek, na którym przez określony czas pieniądze będą procentowały.
Konto bankowe oszczędza czas. Nie traci się czasu na poczcie, by
zapłacić rachunki. Ponadto konto w banku pozwala zaoszczędzić na
prowizjach, które dolicza się do opłat dokonywanych w okienku u pośrednika lub na poczcie.
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Jak zaoszczędzić na koncie?

Wybierz konto dostosowane do swoich potrzeb. Jeżeli robisz dużo
przelewów, poszukaj takiego, w którym ta usługa jest za darmo.
Wybierz kartę kredytową, która gwarantuje częściowy zwrot wydatków albo inne premie, np. zniżki w sieci sklepów, w których często
robisz zakupy.
Pamiętaj, żeby w terminie spłacać zadłużenie na karcie kredytowej
w całości.
Nie używaj karty kredytowej do wypłaty gotówki w bankomacie, bo to
może być kosztowne. Zapytaj w banku o ofertę kart debetowych z bezpłatną obsługą bankomatów.
Wybierz bankowość internetową, która jest tańsza od tradycyjnej.
Nie trzymaj oszczędności na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który jest minimalnie oprocentowany lub nie jest oprocentowany.
Zapoznaj się z ofertą lokat w Swoim banku.
Jeśli chcesz wziąć kredyt, sprawdź, czy Twoje konto oferuje debet,
który może okazać się tańszy, bo płacisz tylko za tyle, ile jesteś winien
bankowi.
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IV. Rozporządzanie majątkiem.
Darowizna.

CO TO JEST DAROWIZNA?
Darowizna jest przekazaniem drugiej osobie pieniędzy, nieruchomości, ruchomości lub praw.
JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZEKAZANIA DAROWIZNY?
To, jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące przekazania darowizny, zależy od tego, co darujemy drugiej osobie:
Darowizna nieruchomości. Wymaga sporządzenia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Obie strony, darczyńca i obdarowywany, muszą być obecne u notariusza. Darowizny dokonanej
notarialnie nie musimy zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ
zrobi to za nas notariusz.
Darowizna ruchomości. Obdarowując kogoś ruchomością, tj. pojazdem, biżuterią, czy innymi cennymi przedmiotami, powinno się
sporządzić akt notarialny. W praktyce jednak umowa darowizny
sporządzona bez obecności notariusza będzie uznana za ważną
w przypadku spełnienia jej warunków. Wówczas obdarowany
będzie miał obowiązek zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.
Darowizna pieniężna. Należy ją zgłosić do urzędu skarbowego.
Taka darowizna dochodzi do skutku w momencie przekazania
pieniędzy lub przelewu na rachunek bankowy. Nie ma obowiązku
potwierdzenia na piśmie.
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Darowizna - c.d.

CZY OD PRZEKAZANIA DAROWIZNY UISZCZA SIĘ PODATEK?
Darowizny są opodatkowane i należy się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym. Wysokość podatku od uzyskanej rzeczy lub
kwoty zależy od wartości darowizny i tego, jaki stopień pokrewieństwa łączy darczyńcę i obdarowanego.
Małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierbowie, macochy i ojczymowie
należą do grupy 0, wyodrębnianej z I grupy podatkowej. Darowizny
na rzecz osób dalej spokrewnionych są opodatkowane.
Wysokość podatku od darowizny w 2019 roku dla nabywcy z I grupy
podatkowej wynosi:
- do 9 637 zł – 0 zł (kwota wolna od podatku, której nie można
przekroczyć sumując wszystkie darowizny z ostatnich 5 lat
kalendarzowych licząc od roku poprzedzającego ostatnią darowiznę).
Ukrycie darowizny przed urzędem skarbowym grozi wysokimi
sankcjami pieniężnymi – w wysokości nawet 20% wartości uzyskanej darowizny.
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Dziedziczenie ustawowe
a testamentowe.
FORMY DZIEDZICZENIA

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub
testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie
chcą, lub nie mogą być spadkobiercami.
Dziedziczenie testamentowe. Testament jest to rozporządzenie własnym
majątkiem na wypadek śmierci. Najczęstszymi formami testamentu są:
Testament własnoręczny:
- napisany w całości pismem ręcznym,
- własnoręcznie podpisany,
- opatrzony datą.
Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy
do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Można jednak go podważyć, powołując
się często na wady oświadczenia woli.
Testament notarialny, sporządzony jest przez notariusza w formie aktu
notarialnego. Testament sporządzony u notariusza ma niewątpliwą zaletę
przy ewentualnych próbach jego obalenia przez pominiętych lub niezadowolonych spadkobierców. Przy sporządzeniu testamentu notarialnego
eliminuje się też ryzyko, że testament zostanie zniszczony lub zaginie.
Ta forma sporządzania testamentu jest płatna.
Co jeszcze warto wiedzieć przy sporządzaniu testamentu?

W testamencie wskazujemy, komu chcemy przekazać konkretne składniki
naszego majątku albo cały spadek. Można wskazać w nim osobę, która
będzie wykonawcą testamentu i zadba o jego realizację.
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Odwrócony kredyt hipoteczny.

Odwrócony kredyt hipoteczny to rozwiązanie adresowane do seniorów, którzy chcieliby otrzymać dodatkowe środki finansowe w zamian
za przekazanie bankowi prawa własności nieruchomości po śmierci.
Osoba, która uzyska odwrócony kredyt hipoteczny, otrzymuje
środki pieniężne jednorazowo lub w ratach, zachowuje jednak
prawo do dożywotniego korzystania z lokalu.

Kredyt ten nie pozbawia spadkobierców prawa do nieruchomości.
Będą oni mogli spłacić zadłużenie poprzez przeniesienie na bank prawa
własności. Jeżeli wartość nieruchomości przewyższy kwotę zadłużenia, otrzymają natomiast stosowną rekompensatę.
Odwrócony kredyt hipoteczny gwarantuje wysokie bezpieczeństwo.
Kredytobiorcy nie muszą obawiać się o to, że stracą prawo do nieruchomości. Mogą także odstąpić od umowy bez dodatkowych kosztów.
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Umowa dożywocia.

Na podstawie umowy dożywocia uprawniony przenosi na zobowiązanego własność nieruchomości, w zamian za co zobowiązany utrzymuje uprawnionego oraz zapewnia mu opiekę do końca jego życia.
W zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W umowie dożywocia można rozszerzyć krąg uprawnionych na inne osoby.
W przypadku braku odmiennej umowy, do obowiązków nabywcy
należy:
- przyjęcie zbywcy jako domownika,
- dostarczanie wyżywienia i ubrań,
- umożliwienie mieszkania,
- udostępnienie światła i opału,
- zapewnienie zbywcy odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie
w chorobie,
- sprawienie zbywcy własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.
W umowie o dożywocie nabywca nieruchomości może zobowiązać się
do obciążenia jej na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie
jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania,
lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku.
Warto zapamiętać, że:
- umowa dożywocia musi być zawarta w formie aktu notarialnego,
- prawo dożywocia jest prawem niedziedzicznym i niezbywalnym,
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nie
może być przedmiotem umowy dożywocia.
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V. Darmowa pomoc prawna.
Instytucje pomocy.

Od początku 2016 r. funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.
We Wrocławiu jest dostępnych 26 takich punktów. Nieodpłatna pomoc
prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.
Kto może otrzymać pomoc?

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba,
której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne
oświadczenie.
Pomoc prawna polega na:

- wsparciu przedsądowym;
- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism i pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
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Instytucje pomocy we Wrocławiu.
UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWA
ul. Więzienna 10/12 (budynek C, pok. 104),
Tel. +48 71 375 20 09
(poniedziałek - czwartek, w godz. 13.30 - 18.00,
piątek, w godz. 13.30 - 16.30)
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
ul. Szajnochy 12
Tel. +48 71 344 84 39
(poniedziałek, czwartek, w godz. od 10.00 – 18.00,
wtorek, środa, piątek, w godz. 10.00 – 16.00).

Nieodpłatna pomoc prawna we Wrocławiu:
WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO
pl. Dominikański 6
(pon.-pt. 11.00 - 15.00)
LOKAL W ZASOBIE POWIATU MIASTA WROCŁAW
ul. Szczytnicka 47
(poniedziałek -piątek, w godz. 16.00 - 20.00)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
ul. Rydygiera 43
(poniedziałek -piątek, w godz. 8.00 - 12.00)
Umów się na spotkanie poprzez:
TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA
tel. +48 71 777 77 77
lub na stronie: www.npp.wroclaw.pl/Rejestracja/Home
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Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska
prowadzi działalność w zakresie
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób otępiennych.
2. Wspomaganie standardowego leczenia i diagnostyki
choroby Alzheimera i innych zespołów dementywnych.
3. Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób otępiennych, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym
z otępieniem i zagrożonych jego rozwojem.
5. Wspieranie rodzin chorych z demencją.
6. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
instytucjami oraz z osobami zajmującymi się badaniami
naukowymi, diagnostyką i terapią oraz szkoleniem
w dziedzinie zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.

www.alzheimer-fundacja.pl
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