
Ustawa PACT ułatwia wielu ocalałym bliskim
otrzymanie odszkodowania DIC

(Dependency and Indemnity Compensation).

ŚWIADCZENIA VA DLA OCALAŁYCH BLISKICH i USTAWA PACT

Może przysługiwać Ci prawo do świadczeń i usług VA po śmierci Twojego bliskiego.

VA będzie kontaktować się z ocalonymi, którym do tej pory
odmawiano świadczenia DIC, lecz w ramach Ustawy PACT
mogą ponownie zostać do niego uprawnieni. Aby wysłać

wniosek, nie musisz czekać na kontakt ze strony VA.

Jak wnioskować o DIC i/lub świadczenia narastające
Ocalali członkowie rodzin mogą wnioskować o te świadczenia, korzystając z odpowiedniego formularza VA na stronie 
va.gov/family-member-benefits.

Odszkodowanie DIC
Comiesięczna płatność dla uprawnionych ocalałych 
współmałżonków Weteranów lub żołnierzy, ocalałych 
dzieci lub rodziców będących pod opieką Weteranów 
lub żołnierzy, JEŚLI Weterani lub żołnierze polegli 
podczas pełnienia służby lub zginęli od urazu/
choroby, poniesionych podczas służby

Świadczenia narastające
Jednorazowa płatność dla ocalałych 
współmałżonków zmarłych weteranów, dzieci lub 
rodziców będących pod opieką zmarłych 
weteranów, wydawana w przypadkach, gdy w 
aktach zapisane są dodatkowe świadczenia (np. 
odszkodowanie lub renta VA), wynikające 
z pokrewieństwa z Weteranem i wypłacane przed 
jego/jej śmiercią.

Dodatkowe świadczenia dla ocalałych bliskich:
Pochówki i środki na pochówek
Dostępne świadczenia na pochówek obejmują 
miejsce pochówku na naszym dowolnym cmentarzu
narodowym, wykopanie i zakopanie grobu, opiekę
wieczystą, rządowy nagrobek, znacznik lub medalion,
flagę do pochówku i Prezydenckie Zaświadczenie
Upamiętniające, bez ponoszenia żadnych kosztów.
Niektórzy ocalali bliscy mogą być również uprawnieni
do środków na parcelę, transport i pochówek, na
podstawie powiązanego z usługą statusu zaburzenia
zmarłego Weterana.

Edukacja i przeszkolenie
Świadczenia Sekcji 35 i Stypendium Fry'a to dwa
główne programy Ustawy GI, oferujące pomoc
edukacyjną ocalałym i podopiecznym Weteranom,
którzy polegli na służbie lub zginęli w wyniku 
zaburzeń związanych ze służbą.

Ostateczna płatność miesięczna
W przypadku śmierci Weteranów pobierających
odszkodowania lub rentę VA, świadczenia za
ostatni miesiąc ich życia mogą zostać wypłacone
ocalałym współmałżonkom.

Gwarancja kredytu na dom
Zaświadczenie o uprawnieniu dostępne jest dla 
ocalałych współmałżonków pobierających DIC.

Opieka zdrowotna
Ocalali bliscy i podopieczni Weteranów mogą 
otrzymywać świadczenia opieki zdrowotnej, np. 
CHAMPVA.

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

https://www.va.gov/family-member-benefits/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations



