własnoręcznie, opatrzyć datą i podpisać
(własnoręczny podpis). Jeśli jednak
chcesz mieć pewność, że testamentu po
Twojej śmierci nikt nie będzie
kwestionował, NAJLEPIEJ UDAJ SIĘ DO
NOTA- RIUSZA.
PODEJRZENIE POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA
Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystał Twoją
niewiedzę, nieporadność i osiągnął
z tego tytułu korzyść majątkową (np.
sprzedałeś rzecz znacznie poniżej jej
wartości albo kupiłeś rzecz, która nie jest
tyle warta), to możliwe, że sprzedawca
mógł popełnić na Twoją szkodę
PRZESTĘPSTWO. Możesz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na
Policję lub do Prokuratury.

O punktach darmowej pomocy
prawnej świadczonej przez
adwokatów lub radców prawnych
możesz dowiedzieć się dzwoniąc do:

Okręgowej Rady Adwokackiej:
tel. + 48 (12) 429 37 64
Okręgowej Izby Radców Prawnych:
tel. + 48 (12) 410 82 60
Darmową pomoc prawną na terenie
Krakowa świadczą również:

Okręgowy Inspektorat Pracy:
tel. + 48 (12) 421 36 08
Miejski Rzecznik Konsumentów:
tel. +48 (12) 616 92 31

DARMOWA POMOC PRAWNA
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub
chciałbyś zasięgnąć porady, skontaktuj
się z lokalnymi punktami Darmowej
Pomocy Prawnej, w których adwokaci
lub radcowie prawni świadczą bezpłatne
porady prawne dla osób, które ukończyły
65 lat.

Kampania informacyjna zorganizowana
w ramach projektu Allerhand Advocacy
realizowanego przez Instytut Allerhanda
advocacy.allerhand.pl

DROGI SENIORZE!
Prawo chroni Cię w wielu sytuacjach.
Nawet jeśli będzie to wymagało
nieco czasu, masz szansę
odzyskać pieniądze.

PAMIĘTAJ:
● podpisuj umowy po ich pełnym
przeczytaniu
● podpisuj tylko zrozumiałe umowy
● podejmuj decyzje po namyśle
● wystrzegaj się akwizytorów
oferujących
niepotrzebne towary
● wpuszczaj do domu tylko znane
Ci osoby
Nie każdy podpisany zapis umowy
obowiązuje, nawet jeśli się na niego
zgodziłeś. Prawo zabrania w relacjach
z konsumentami wielu postanowień, które
mimo to sprzedawcy stosują, licząc na
Twoją naiwność.

BŁĄD
Jeśli
przy
zawieraniu
umowy
wprowadzono Cię w błąd lub
przymuszono do podpisania umowy,
możesz ODWOŁAĆ UMOWĘ w ciągu
1 ROKU od momentu wykrycia błędu.
Błąd to stan, w którym uważasz, że
zawarłeś inną umowę niż ta, która
faktycznie obowiązuje (np. myślałeś, że
cena jest inna lub kupiłeś inną rzecz).
Nie możesz powołać się na błąd jeśli nie
przeczytałeś umowy przed jej podpisaniem. Aby odwołać umowę ze
względu na błąd napisz i podpisz pismo,
w którym „uchylisz się od skutków
prawnych oświadczenia woli” dotyczącej umowy (opisz czego umowa
dotyczyła), a następnie wręczysz je lub
wyślesz pocztą do osoby, z którą taką
umowę podpisałeś. Pamiętaj o zachowaniu terminu, a także o tym aby mieć
dowód wysłania listu. Warto wysłać list
przesyłką poleconą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

ODWOŁANIE DAROWIZNY
Jeśli PODAROWAŁEŚ rzecz, a później
okazało się, że obdarowany jest

RAŻĄCO NIEWDZIĘCZNY wobec Ciebie
możesz
ODWOŁAĆ
DAROWIZNĘ
w terminie 1 roku od momentu,
w którym dowie- działeś się rażącej
niewdzięczności. Przepisy nie precyzują
czym jest niewdzięczność, jako
przykłady podaje się np. popełnienie
przestępstwa (np. pobicie) albo ciężkie
naruszenie obowiązków rodzinnych
(uporczywe niewypełnianie obowiązków alimentacji, nieudzielenie pomocy
w chorobie). Aby odwołać darowiznę
musisz wysłać w terminie 1 roku od
chwili, w której dowiedziałeś się
o rażącej niewdzięczności pismo zawierające informację, że odwołujesz
określoną darowiznę. Pamiętaj o zachowaniu terminu, a także o tym aby mieć
dowód wysłania listu.
Warto wysłać list przesyłką poleconą za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Jeśli chcesz dalej mieszkać w mieszkaniu
lub domu, który chcesz przekazać
nieodpłatnie (np. swojej rodzinie),
wybierz umowę dożywocia. Umowa
dożywocia zapewni Ci też od obdarowanego utrzymanie i pomoc w chorobie.

KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD
UMOWY
Jeśli kupiłeś rzecz przez telefon, Internet
(tzw. umowa zawarta na odległość) lub
na zorganizowanym pokazie (tzw.
umowa
zawarta
poza
lokalem
przedsiębiorstwa), co do zasady możesz
w ciągu 14 DNI od takiej umowy
ODSTĄPIĆ. Jeśli sprzedawca nie
poinformował Cię o prawie odstąpienia
od umowy termin, w którym możesz
odstąpić od umowy, wydłuża się do
1 roku. Aby odstąpić od umowy napisz
i podpisz pismo, w którym oświadczysz,
że „odstępujesz od umowy”, opisz w tym
piśmie o jaką umowę chodzi, a następnie
wręcz je lub wyślij sprzedawcy pocztą.
Pamiętaj, że nie musisz podawać
powodów, dla których odstępujesz od
umowy. Pamiętaj o zachowaniu terminu
oraz o tym aby mieć dowód wysłania
listu. Warto wysłać list przesyłką
poleconą za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

TESTAMENT
Jeśli chcesz sporządzić TESTAMENT,
musisz
go
w
całości
napisać

