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У цьому інформаційному листку обговорюються шляхи
планування заздалегідь і даються списки людей і організацій,
які можуть допомогти.
Деменція по-різному впливає на людей. Одна людина може
втратити навички розпоряджатись грошами або приймати
компетентні ділові рішення на ранній стадії, а інша може
зберегти такі навички значно довше.
Тим не менш, рано чи пізно ці навички погіршаться, і
людина з деменцією буде неспроможна приймати власні
рішення щодо фінансових і правових справ.

Планування заздалегідь
Планування заздалегідь може полегшити родинам і
доглядачам управління справами людини з деменцією. Це
також може означати, що людина з деменцією може брати
участь у плануванні і переконуватись, що її бажання
виконуються так, як вона би того хотіла.
Де можливо, отримайте пораду, незважаючи на те, що
людина з деменцією все ще може брати участь в
обговореннях і має законне право підписувати будь-які
папери.

Грошові справи
Якщо банківський рахунок є спільним, партнер особи з
деменцією може продовжувати вести його без змін в
умовах. Але якщо людина з деменцією використовує
рахунок неналежним чином або має рахунки лише на своє
ім’я, то можуть виникнути проблеми. Щоб уникнути цих
ускладнень, людина з деменцією, поки вона є легально
спроможною, може дати доручення на проведення
операцій по рахунку іншій особі. Важливо пам’ятати, що
якщо людина з деменцією вже втратила легальну
спроможність, то таке доручення буде недійсним. Якщо
людина з деменцією не дає згоди на зміну умов, порадьтесь
з керуючим банку щодо можливого рішення.
Планування заздалегідь означає:

• Мати право спільного підпису по всіх фінансових
рахунках

• Обговорити майбутні фінансові справи з радником по

Хто може допомогти?

•
•
•
•

Керуючий банком
Акредитований фінансовий радник
Юридичний консультант
Асоціація Альцгеймер Австралія

Довготривале доручення
У більшості штатів і територій людина може підписати
документ, що називається довготривалим дорученням, якщо
на момент підписання вона є легально спроможною.
Довготривале доручення є юридичною угодою, що дає
змогу названій особі опікуватись фінансовими справами
іншої особи у тих випадках, коли остання не може цього
робити. Багато людей мають довготривале доручення
незалежно від будь-яких хвороб або діагнозів.
Можна отримати звичайне або генеральне доручення, але
воно буде дійсним лише поки людина буде легально
спроможною. Довготривале доручення, якщо його не
відкликано, буде дійсним до смерті людини.
Однією з переваг довготривалого доручення є те, що воно
дозволяє людині з деменцією обрати когось, хто буде діяти
від її імені в юридичних та фінансових справах, коли вона
вже не зможе цього робити сама.
Планування заздалегідь означає:

• Запоруку того, що людина з деменцією має можливість
подумати, кому надати довготривале доручення, якщо
такого ще не надано, якомога швидше після
діагностування і поки вона ще є легально спроможною

• Запоруку того, що родина і доглядачі також мають свої
довготривалі доручення, щоб забезпечити належне
керування власними справами у випадку, якщо вони самі
стануть неспроможними це робити

• Наявність копії довготривалого доручення і чітко
визначене місце його зберігання

фінансах

• Домовитись, як і коли людина з деменцією матиме доступ
до своїх фінансів
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Хто може допомогти?

Хто може допомогти?

•
•
•
•

•
•
•
•

Юридичний консультант
Юридична Спілка або Інститут, або Юридична Допомога
Громадський Адвокат або Громадський Опікун
Асоціація Альцгеймер Австралія

Юридичний Консультант
Юридична Спілка або Інститут, або Юридична Допомога
Громадський Адвокат або Громадський Опікун
Асоціація Альцгеймер Австралія

Заповіти

Опікунство і розпорядження

Заповіт дає вказівки щодо того, як розподілити власність
покійного.

У більшості штатів і територій є опікунська рада або суд,
який може призначити опікуна або розпорядника для
особи, яка не в змозі більше приймати за себе рішення.
Якщо виникають проблеми щодо ведення справ людини з
деменцією або виникає конфлікт щодо того, що є кращим
для інтересів цієї людини, можливо, варто розглянути
можливість подання заяви про призначення опікуна або
розпорядника до опікунської ради або суду.

Заповіт має юридичну силу тільки коли заповідач розуміє
наслідки цього. Тому дуже важливо, що якщо людина з
деменцією хоче скласти або оновити свій заповіт, вона
повинна це робити поки вона ще є легально спроможною
ставити підпис.
Планування заздалегідь означає:

• Мати оновлений заповіт
• Знати, хто є розпорядником, і де заповіт зберігається
Хто може допомогти?

Ви можете звернутись до Асоціації Альцгеймер Австралія,
для того, щоб обговорити, чи варто подавати заяву про
призначення опікуна або розпорядника до опікунської
ради або суду і як це зробити.

• Юридичний консультант
• Юридична Спілка або Інститут, або Юридична Допомога
• Асоціація Альцгеймер Австралія

Рішення щодо лікування
Якщо ви втратили юридичну спроможність приймати
рішення щодо власного лікування, треба, щоб ці рішення
приймав за вас хтось інший. У більшості штатів і територій
ви можете призначити для прийняття цих рішень довірену
особу. Якщо ви цього не зробили заздалегідь, закон
кожного штату і території передбачає рішенням
спеціального суду надання права іншій особі приймати за
вас рішення.
Існують два засоби, що можуть допомогти у
плануванні рішень щодо лікування заздалегідь:

• Довготривале доручення, яке включатиме питання
здоров’я. Це дозволить вам призначити особу, яка б
приймала рішення щодо вашого лікування замість вас

• Завчасна інструкція, яка є письмовим документом, у
якому ви висловлюєте свої побажання щодо лікування
Цей документ у різних штатах та територіях може мати іншу
назву, але суть його практично незмінна.
Планування заздалегідь означає:

• Запоруку того, що людина з деменцією має можливість
надати довготривале доручення, яке включатиме питання
здоров’я або завчасну інструкцію

• Наявність копії цього документу і точна інформація щодо

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Асоціація Альцгеймер Австралія надає підтримку,
інформацію, підготовку та консультації. Зверніться до
Національної Лінії Допомоги при Деменції за номером
1800 100 500, або відвідайте нашу веб-сторінку
fightdementia.org.au

місця її зберігання

Дана публікація надає тільки загальну інформацію по цій темі. Стосовно
конкретних випадків необхідно звернутись за професійною консультацією.
Асоціація Альцгеймер Австралія не несе відповідальності за будь-яку помилку
або пропуск у цій публікації.

За мовною підтримкою телефонуйте до
Служби Перекладу за номером 131 450
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This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise
financial and legal affairs and lists people and organisations
that can help.
Dementia affects people differently. One person
may begin to lose the ability to handle money or
make competent business decisions at an early
stage, while another person may keep these skills
much longer.
However, sooner or later their abilities will decline
and the person with dementia will be unable to
make their own decisions about their financial and
legal matters.

Planning ahead
Planning ahead can make it easier for families and
carers to manage the affairs of a person with
dementia. It may also mean that the person with
dementia can participate in the planning and make
sure that their wishes are carried out in the way that
they would like.
Wherever possible, get advice while the person with
dementia can still participate in the discussion and is
legally competent to sign any documents.

Money matters
If a bank account is in joint names, the partner of the
person with dementia can continue to operate it
without any change in arrangements. However
problems can occur if the person with dementia uses
the account inappropriately or has accounts in their
name only. To avoid these difficulties the person
with dementia can give authority, while legally
competent, for another person to operate the
account. It is important to remember that this
authority will be invalid if completed when the
person is no longer legally competent. If they are
unwilling to agree to a change of arrangement it may
be helpful to consult the bank manager about a
possible solution.
Planning ahead means:
• Having joint signatures on all financial accounts

Who can help?
• Bank manager
• Accredited financial adviser
• Solicitor
• Alzheimer’s Australia

Enduring Power of Attorney
In most States and Territories a person can sign a
document called an enduring power of attorney if
they are legally competent at the time of signing. An
enduring power of attorney is a legal arrangement
that enables a nominated person to look after the
financial affairs of another person should they
become unable to do so. Many people have enduring
powers of attorney regardless of any illness or
diagnosis.
An ordinary, or general, power of attorney is also
available but is only valid while a person is legally
competent. An enduring power of attorney continues
until the person’s death, unless revoked.
One of the benefits of having an enduring power of
attorney is that it allows the person with dementia to
choose someone to act on their behalf in legal and
financial matters when they are no longer able to do
so themselves.
Planning ahead means:
• Ensuring that the person with dementia has the
opportunity to consider making an enduring power
of attorney if they don’t already have one, as soon
as possible after diagnosis and whilst they have the
capacity to do so
•E
 nsuring that family and carers also have their own
enduring powers of attorney to ensure that their
affairs are well managed in case they also become
incapable
•H
 aving a copy of the enduring power of attorney,
and knowing where it is kept

•D
 iscussing future financial affairs with a
financial adviser
•A
 rranging how and when the person with dementia
will access their finances

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE 1800 100 500
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Who can help?
• Solicitor
• The Law Society or Institute, or Legal Aid
• The Public Advocate or Public Guardian
• Alzheimer’s Australia

Wills
A will gives instructions as to how the estate of a
deceased person should be distributed.
A will is only legal if the person understands its
implications, so it is essential that if the person with
dementia wishes to make, or update their will, they
do so while they are still competent to sign.
Planning ahead means:
• Having an up-to-date will
•K
 nowing who the executor is, and where
the will is kept
Who can help?
• Solicitor
• The Law Society or Institute, or Legal Aid
• Alzheimer’s Australia
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Planning ahead means:
• Ensuring the person with dementia has the
opportunity to make an enduring power of attorney
covering health matters or an advance directive
•H
 aving a copy of the document, and knowing
where it is kept
Who can help?
• Solicitor
• The Law Society or Institute, or Legal Aid
• The Public Advocate or Public Guardian
• Alzheimer’s Australia

Guardianship and Administration
In most States and Territories there is a Guardianship
Board or Tribunal that can appoint a guardian or
administrator for a person who is no longer able to
make decisions for themselves. If there are problems
dealing with the affairs of the person with dementia,
or there is conflict about the person’s best interests,
an application for the appointment of a guardian or
administrator may need to be considered.
Alzheimer’s Australia can be contacted to
discuss whether an application to appoint a
guardian or administrator may be needed, and
how to go about it.

Decisions about medical treatment
If a person with dementia loses the legal capacity to
make decisions about their medical treatment,
someone else needs to make those decisions for
them. In most States and Territories a trusted
relative or friend can be appointed to make these
decisions. If this has not been put in place, the law in
every State and Territory allows a particular court to
appoint someone to make decisions on behalf of the
person with dementia.
Two types of tools are available to help plan
ahead for decisions about medical treatment:
• An enduring power of attorney covering health
matters. This allows the person with dementia to
appoint a person to be a substitute decision-maker
for medical decisions
•A
 n advance directive. This is a written document
expressing the wishes of the person with dementia
about medical treatment
Different names may be used in some States and
Territories, but the function of the document is much
the same.

FURTHER INFORMATION

Alzheimer’s Australia offers support, information,
education and counselling. Contact the National
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our
website at fightdementia.org.au

This publication provides a general summary only of the subject matter
covered. People should seek professional advice about their specific case.
Alzheimer’s Australia is not liable for any error or omission in this publication.

For language assistance phone the
Translating and Interpreting Service
on 131 450
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