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USTAWA PACT - UWAŻAJ NA OSZUSTÓW 

W dniu 10 sierpnia prezydent Biden podpisał ustawę noszącą imię sierżanta Heatha 
Robinsona i stanowiącą dotrzymanie obietnicy zajęcia się kompleksową sprawą 
substancji toksycznych, czyli Ustawę PACT. Pomaga ona milionom Weteranów i ich 
ocalałym bliskim poprzez: 

• Rozszerzenie uprawnień do opieki zdrowotnej VA na Weteranów narażonych na kontakt z 
substancjami toksycznymi i Weteranów z Wietnamu, Wojny w Zatoce i okresu po 9/11.

• Rozszerzenie uprawnień do świadczeń na Weteranów narażonych na kontakt z 
substancjami toksycznymi i ich ocalałych.

Jak uniknąć oszustw na Ustawę PACT 
Naciągacze wykorzystują nowe szanse na popełnienie oszustwa. Odnotowano 
zwiększony phishing (email), vishing (telefon) oraz oszustwa w mediach 
społecznościowych których celem są Weterani chcący uzyskać dostęp do swoich 
świadczeń Ustawy PACT lub oszustw polegających na próbach złożenia roszczeń 
w ich imieniu. 
Weterani powinni uważać na każdego, kto gwarantuje im lukratywne korzyści 
finansowe lub usługi.

Co robić
Możesz bezpiecznie wysłać wniosek online przez VA.GOV lub
osobiście w dowolnym Biurze Regionalnym. Możesz złożyć
roszczenie bezpośrednio u VA, a następnie VA udzieli Ci
pomocy w zebraniu dowodów potrzebnych do jego poparcia.
Nie czekają Cię żadne koszta, ani ukryte opłaty. 

Uważaj na firmy reklamujące się, jako jedyny kontakt
umożliwiający zdobycie świadczeń VA. Mogą być nieznane VA
i próbować wyłudzić nielegalne opłaty. 

Uważaj na agresywnie działające firmy zmuszające Cię do
podpisania umowy przez częsty kontakt lub perswazję typu:
"musisz działać natychmiast, bo stracisz szansę na zdobycie
świadczeń”  

Uważaj na firmy podszywające się pod pośredników z VA lub
przypisujące sobie specjalne relacje z VA. Jeśli autentyczność
otrzymanych wiadomości wzbudza u Ciebie wątpliwość,
skontaktuj się z VA pod 1-800-827-1000.   

Potwierdzaj: jeśli interesuje Cię praca z VSO, agentem lub
prawnikiem, skorzystaj z narzędzia akredytacyjnego Biura
Radcy Prawnego, aby potwierdzić ich wiarygodność.. 

Czego nie robić 
Nie podpisuj umów, które zobowiązują Cię do płacenia
nieupoważnionej firmie odsetek z Twoich świadczeń, w 
zamian za ich pomoc w ich uzyskaniu. Jeśli potrzebujesz 
pomocy w wypełnieniu wniosku, zgłoś się do urzędników 
VSO, agentów i prawników akredytowanych przez VA.  

Nie podpisuj pustego formularza, aby ktoś wypełnił go 
później za Ciebie. Przed złożeniem podpisu zawsze 
przeczytaj wypełniony formularz i zachowaj jego kopię dla 
siebie. 

Nie daj się oszukać przez firmy, które reklamują się, jako
posiadające specjalne relacje z profesjonalistami 
medycznymi i mogą gwarantować Ci premie do świadczeń. 
Jeśli oszukują oni Rząd Federalnym, możesz zostać 
zmuszony do zwrotu owych premii.    

Nie ujawniaj numeru ubezpieczenia społecznego, danych
medycznych lub innych wrażliwych danych nikomu, kto
proponuje pomoc w złożeniu wniosku, zanim nie 
sprawdzisz ich wiarygodności narzędziem akredytacyjnym 
Biura Radcy Prawnego. 

Nie podpisuj formularzy niewygenerowanych przez VA lub 
autoryzowanych przez osoby trzecie dla kogoś, kto miałby 
udzielić "zakulisowej" pomocy w złożeniu roszczeń.  

www.VA.gov/PACT jest oficjalnym źródłem informacji o Ustawie PACT.  
Chcemy, aby Weterani i ich ocalali bliscy już teraz ubiegali się o swoje świadczenia związane z Ustawą PACT.

Aby zgłosić podejrzenie oszustwa, prosimy o kontakt z Biurem Inspektora Generalnego VA (OIG) Hotline (va.gov). 
Złóż zawiadomienie u Federalnej Komisji Handlu.  Poszukaj dodatkowych źródeł pomocy dla Weteranów, 

żołnierzy i ich rodzin w walce z cyberprzestępczością na stronie Cybercrime Support Network. 

Dowiedz się więcej i zarejestruj na VA.gov/PACT 
Pobierz aplikację VA Health and Benefts App 
Zadzwoń do nas pod 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Znajdź VA na VA.gov/fnd-locations/ 

U.S. Department  

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://news.va.gov/100177/hook-line-and-sinker-how-to-up-your-phishing-game/
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/Applying.asp
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.va.gov/oig/hotline/
https://reportfraud.ftc.gov/#/
https://fightcybercrime.org/programs/milvet/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations
www.VA.gov/PACT
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
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