Брошурата ја подготви

Планирајте однапред за вашите идни
правни, здравствени и финансиски
одлуки
Поедноставно е отколку што мислите. Има само три едноставни чекори:
Подгответе тестамент
Подгответе Power of Attorney (Полномошно)
Назначете Enduring Guardian (Траен старател)

Macedonian

Will (Тестамент), полномошното и трајното старателство
се законски документи со кои можете да правите
планови за иднина. Тие содржат поединости за вашите
идни правни, здравствени и финансиски одлуки.
Зошто се потребни документите за планирање во иднина?
Кога ќе ги подготвите документите за планирање во иднина, тогаш можете да бидете спокојни и уверени дека
вие и вашите најблиски ќе бидете згрижени во случај да се изменат околностите во текот на вашиот живот.
Вашите права и желби може да се почитуваат ако тие се правилно документирани.
Ако не ги подготвите документи за планирање во иднина кога тие ќе бидат потребни, тогаш некој суд или
трибунал може да назначат лице да донесува одлуки во ваше име. Со тоа ќе ја пропуштите можноста вие да го
изберете лицето што сакате да делува во ваше име. Јасно е дека е подобро да планирате однапред.

ПРВ ЧЕКОР
Подгответе тестамент
Тестаментот е законски документ во кој се наведува кој
сакате да го добие вашиот имот после вашата смрт. Со
подготвувањето на тестаментот, ќе помогнете вашиот имот да
се распредели според вашите желби после вашата смрт. Дури
и ако мислите дека немате многу имот, сепак се препорачува
да подготвите тестамент.
Не се препорачува да користите Will Kits (Пакети за
подготвување на своерачни тестаменти) бидејќи тестаментот
мора да се подготви според строги законски барања. Секое
лице кое не е законски квалификувано ризикува да направи
грешка или да напише нејасни работи. Нејасното изразување
е честа појава во своерачните тестаменти. За прашања
во врска со полноважноста и начинот на кој се изразени
желбите на завештателот решава Врховниот суд и како
резултат, трошоците може да бидат големи и да има доцнење.
Дали веќе имате тестамент? Размислете дали е време да го
обновите така што тој точно ги одразува околностите во кои
моментно живеете. Ситуациите кога можеби ќе сакате да го
обновите вашиот тестамент се:

✔✔склучување на брак
✔✔купување на куќа
✔✔раздвојување од партнерот или развод
✔✔раѓање на деца или внуци во вашето семејство
✔✔одење во пензија
✔✔ако починал некој од кориснците или извршителот на
тестаментот

Тестамент е законски документ во кој се

наведува кој сакате да го добие вашиот
имот после вашата смрт
Што е извршител на тестамент?
Извршителот на тестамент ги исполнува желбите на некое
лице после неговата смрт. Неговата улога е да управува со
заоставнината според условите наведени во тестаментот,
да ги води административните работи и да го штити имотот
во заоставнината. Извршителот мора да почитува различни
закони и правила кои се однесуваат на распределбата на
имотот на починато лице. Тој можеби ќе треба да ги разреши
расправиите меѓу вашите наследници за да ги исполне
вашите желби.
Улогата на извршителот може да биде напорна и затоа
треба да назначите лице во кое имате доверба – или можете
да размислете да назначете адвокат, книговодител или
NSW Trustee & Guardian (Канцеларија за поверителство
и старателство на Нов Јужен Велс) ако не сакате да ги
оптоварувате семејството или пријателите во периодот на
жалење после вашата смрт.

Кој треба да планира однапред?
Однапред треба да планира секое лице на возраст над 18 години, кое е способно да расудува.
Способноста за расудување се однесува на способноста на лицето да ја разбира и почитува важноста на
одлуките што ги донесува. Ако лицето не е способно да расудува, тогаш одлуките што ќе ги донесе може
законски да не се признаваат.
Ако имате некој близок за кој сметате дека треба да размисли да подготви еден или сите документи, кажете
му за Интернет страниците planningaheadtools.com.au. Ова е добар начин да започнете со разговорот.

Каде можам да ја започнам постапката за планирање во иднина?
Документите за планирање во иднина треба да се подготват со правно стручно лице, на пример, со
адвокат или Канцеларијата за поверителство и старателство на Нов Јужен Велс

ВТОР ЧЕКОР
Подгответе полномошно
Полномошното е законски документ со кој назначувате лице
или организација за законско застапување по ваш избор
за да ги води вашите финансиски и правни работи додека
сте живи. Со тоа, ова лице или организација станува ваш
полномошник. Полномошникот не може да донесува одлуки
во врска со начинот на кој живеете, вашата здравствена нега
или благосостојба. Полномошното престанува да важи кога
ќе починете.

Кога полномошникот може да ги води моите
работи?
Можеби ќе изберете да подготвите полномошно бидејќи
планирате да патувате во странство и сакате да му
овозможите на вашиот полномошник да располага со вашите
банковни сметки за да може да ви ги плаќа сметките или
да раководи со вашите финансии додека сте отсутни. Или,
корисно е да имате полномошно ако се разболете и повеќе не
сте во состојба да ги водите вашите финансиски работи. Тоа
не значи дека ќе изгубите контрола врз вашите финансиски
работи. Едноставно, тоа значи дека формално го овластувате
вашиот полномошник да делува според вашите напатствија.
Полномошното можете да го поништите (отповикате) било
кога под услов да бидете ментално способни да го направите
тоа.

Полномошното е законски документ со
кој назначувате лице или организација
за законско застапување по ваш избор
за да ги води вашите финансиски и
правни работи додека сте живи
Која е разликата меѓу генерално полномошно и
Enduring Power of Attorney (Трајно полномошно)?
Генералното полномошно престанува да важи ако лицето
ја изгуби способноста да расудува. Трајното полномошно
продолжува да важи откако ќе ја изгубите способноста да ги
водите вашите работи. Вие може да го направите едното или
другото, но треба да размислете за трајното полномошно во
случај да ја изгубите способноста да расудувате или како што
стареете. Штом ќе ја изгубите способноста да расудувате, ќе
ја изгубите можноста да назначете некој по ваш избор. Ако
веќе не сте способни да ги водите вашите финансиски работи
и ако немате трајно полномошно, тогаш можеби ќе треба
да се поднесе молба до суд или трибунал за да се назначи
управител на вашите финансиски работи.

ТРЕТ ЧЕКОР
Назначете траен старател
Трајниот старател може да донесува одлуки во ваше име
во врска со вашето здравје и начинот на кој живеете ако ја
изгубите способноста сами да донесувате одлуки во иднина.
Важно е да имате и трајно и генерално полномошно. Вашиот
полномошник не може да донесува одлуки во врска со тоа
каде треба да живеете, на кој начин треба да се лекувате
или какви услуги треба да добивате. Овие одлуки може
да ги донесува вашиот траен старател. Назначувањето на
вашиот траен старател стапува на сила само ако ја изгубите
способноста самите да донесувате одлуки во врска со
вашето здравје и начинот на кој живеете.
Трајниот старател донесува одлуки за:

✔✔сместување
✔✔здравствена нега
✔✔дозвола за медицинско/стоматолошко лекување
✔✔услуги, на пример, доставување на оброци дома
Кога ќе одлучувате кого да назначите како ваш траен
старател, треба да земете предвид кој најдобро би ги
разбирал вашите вредности и желби, и кој би бил способен
да донесува добри одлуки за вас.

Трајниот старател може да донесува
одлуки во ваше име во врска со вашето
здравје и начинот на кој живеете
ако ја изгубите способноста сами да
донесувате одлуки во иднина
Можеби ќе сакате да размислите за Advance Care
Planning (Планирање на негата во иднина)
Планирањето на негата во иднина е постапка која ви
помага да направите план за вашата нега во иднина. При
оваа постапка, треба да размислете за вашите вредности,
верувања и желби во врска со видот на медицинската
и здравствената нега што би сакале да ја добивате ако
не можете самите да донесувате одлуки. Важен дел од
планирањето е да зборувате за вашите желби како со лицата
кои ви се блиски така и со вашиот доктор.

Што е Упатство за нега во иднина?
Како дел од Планирањето на негата во иднина, можеби
ќе одлучите да напишете Advance Care Directive (Упатство
за нега во иднина). Во Упатството за нега во иднина се
запишуваат вашите посебни желби во врска со лекувањето
што би сакале да го добивате во случај на болест или
повреда што ќе ви го загрози животот, и сите видови на
лекување што би ги одбиле. Упатствата за нега во иднина
обично ги пишувате вие самите во консултации со вашиот
доктор и семејството. Ако тие се подготват правилно, тогаш
според закон тие мора да се почитуваат.

Список на работи кои треба да ги земете предвид при
планирањето за иднина
Овој список ќе ви помогне да размислите што треба да земете предви пред да планирате за иднина и што треба да
донесете со вас на закажаната средба за подготвување на документите.

Вашиот тестамент

££ Поединости за вашиот посед, на пример, недвижен имот, банковни сметки, пензиски фонд и инвестиции
££ Корисници – кој ќе го добие вашиот посед? Донесете ги нивните имиња и адреси
££ Одредени подароци што сакате да ги дадете, на пример, дали сакате да им оставите работи во ваша лична

сопственост или парични износи на одредени лица или организации? Можете да размислете дали сакате да
оставите подарок на некоја добротворна организација или на организација за секојдневна нега на вашето
милениче.
££ Името (имињата) на лицето/лицата кои сакате да ги назначите како старатели на вашите деца
££ Извршител на тестаментот – име на организацијата или поединецот која/кој ќе ги исполни желбите изразени
во вашиот тестамент
££ Поединости како да се организира вашиот погреб
££ На закажаната средба донесете документ за ваша идентификација

Powers of Attorney (Полномошна)

££ Полномошник – име на лицето или организацијата за законско застапување што сакате да донесува одлуки

во ваше име за вашиот посед и финансиски работи. Тоа треба да биде лице или организација за законско
застапување во кое/која ќе имате доверба, кое/која ги разбира вашите желби, има способност да раководи со
финансии, нема судир на интереси и ќе делува во ваши најдобри интереси
££ Одлучете дали сакате вашиот полномошник да може да донесува одлуки ако ја изгубите способноста за
расудување, или со други зборови, дали сакате да подготвите Трајно полномошно?
££ Организирајте да го потпишете полномошното пред посебно квалификуван сведок и вашиот полномошник
да прифати да дојде на закажаната средба
££ На закажаната средба донесете го бројот на вашето даночно досие и документ за идентификација (100 поени)

Enduring Guardianship (Трајно старателство)

££ Изберете лице (лица) што сакате да донесуваат одлуки во ваше име во врска со вашето здравје и начинот на
кој живеете

££ Одлучете во кои области вашиот старател ќе биде овластен да донесува одлуки
££ Размислете за посебни упатства што сакате да му ги дадете на вашиот старател
££ Организирајте вие и вашиот иден старател да се потпишете во формуларот за назначување на траен старател
пред посебно квалификуван сведок
££ На закажаната средба донесете документ за идентификација

Advance Care Planning and Directives (Планирање на негата во иднина и упатства)

££ Разговарајте со вашето семејство и вашиот доктор каква медицинска и здравствена нега сакате да добивате
во иднина

££ Замолете го вашиот доктор да го внесе вашиот План за нега во иднина во вашето здравствено досие
££ Напишете ги сите одредени упатства во врска со здравствената нега кои се однесуваат на лекување
Чување на документите за навремено планирање

££ Одлучете каде можете безбедно да ги чувате сите ваши документи за планирање во иднина

За да започнете со подготвувањето на вашите документи за
планирање во иднина, обратете се до:
NSW Trustee & Guardian The Law Society of New South Wales да најдете адвокат
1300 364 103
tag.nsw.gov.au

02 9926 0300 (Сиднеј) или 1800 422 713 (надвор од Сиднеј)
lawsociety.com.au

За повеќе информации во врска со документи за планирање во иднина, отидете на
planningaheadtools.com.au или facebook.com/planningaheadtools

Каде треба да ги чувам документите за планирање во иднина?
Добра идеја е да најдете безбедно место каде што ќе можете да ги чувате вашите документи за планирање
во иднина. Многу Австралијци го чуваат нивниот тестамент дома во шкаф за картотека или фиока каде
постои опасност тој да се изгуби, оштети или украде. NSW Trustee & Guardian Will Safe (Сеф за чување
на тестаменти во Канцеларијата за поверителство старателство) е безбедно место за чување на вашите
документи за планирање во иднина.

За да започнете со подготвувањето на вашите документи за
планирање во иднина, обратете се до:
NSW Trustee & Guardian
1300 364 103
tag.nsw.gov.au

The Law Society of New South Wales да најдете адвокат
02 9926 0300 (Сиднеј) или 1800 422 713 (надвор од Сиднеј)
lawsociety.com.au

За повеќе информации во врска со документи за планирање во иднина, отидете на
planningaheadtools.com.au или facebook.com/planningaheadtools
Ако ви треба преведувач, ве молиме телефонирајте во Службата за писмено и усмено преведување (TIS
National) на 131 450 и замолете ги да се јават на информативната линија Planning Ahead Tools (Средства за
планирање во иднина) на 1300 887 529.

Безбедно чување на вашиот
тестамент, полномошно и
трајно старателство

40%
попуст*

од стандардната цена
за носители на Картичка
за постари лица во Нов
Јужен Велс

Подготвување и
чување на дигитални
примероци

Телефонирајте во NSW Trustee & Guardian денес за
да закажете средба:
1300 364 103 или www.tag.nsw.gov.au

*кога ги оставате на чување
сите 3 документи.
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Безбедно,
огноотпорно чување на
документи

