
A Lei PACT torna mais fácil para muitos sobreviventes receberem 
Compensação por Dependência e Indenização (DIC). 

BENEFÍCIOS DO VA PARA SOBREVIVENTES 
E A LEI PACT

Você pode ser elegível para benefícios e serviços do VA depois que seu ser querido falecer.

O VA entrará em contato com os sobreviventes aos quais os 
benefícios do DIC foram anteriormente negados e podem se  
qualificar de acordo com a Lei PACT. Você não precisa esperar que 
o VA entre em contato com você para enviar uma reclamação.

Como aplicar para o  DIC e/ou benefícios acumulados
Os familiares sobreviventes podem solicitar esses benefícios usando o formulário VA apropriado em va.gov/family-member-benefits.

Dependência e 
Compensação de 
Indenização
Pagamento mensal para o cônjuge sobrevivente 
elegível, filhos dependentes ou pai(s) do veterano ou 
membro do serviço SE o veterano ou membro do 
serviço que morreu no cumprimento do dever ou 
devido a uma lesão ou doença relacionada ao serviço.

Benefícios acumulados

Um pagamento único a um cônjuge sobrevivente, 
filho(s) dependente(s) ou pai(s) dependente(s) de um 
veterano falecido com base no relacionamento 
quando o registro mostra benefícios adicionais 
(como compensação ou pensão de VA) devidos ao 
veterano antes de falecer.

Benefícios Adicionais de Sobrevivente Disponíveis:
Funerais e Subsídio de Funeral
Os benefícios de sepultamento disponíveis incluem um 
túmulo em qualquer um dos nossos cemitérios 
nacionais com espaço disponível, abertura e 
fechamento do túmulo, cuidado perpétuo, lápide, 
marcador ou medalhão do governo, uma bandeira 
funerária e um Certificado Memorial Presidencial, sem 
nenhum custo. Alguns sobreviventes também podem 
ser elegíveis para um subsídio de parcela, subsídio de 
transporte e subsídios de enterro com base no estado 
de incapacidade relacionado com o serviço do veterano 
falecido. 
Educação e treinamento

Os benefícios do Capítulo 35 e a Fry Scholarship são os 
dois principais programas do GI Bill que oferecem 
assistência educacional a sobreviventes e dependentes 
de veteranos que morreram no cumprimento do dever ou 
como resultado de deficiências relacionadas ao serviço.

Pagamento mensal final
If a Veteran who is receiving VA compensation or 
pension benefits passes away, their last month of 
benefits can be paid to their surviving spouse. 

Garantia de Empréstimo Habitação 
O Certificado de Elegibilidade está disponível para 
cônjuges sobreviventes recebendo DIC.

Assistência médica
Sobreviventes e dependentes de veteranos podem 
se qualificar para benefícios de saúde, como 
CHAMPVA.

Saiba mais e inscreva-se em  VA.gov/PACT 
Faça o download do App VA Saúde e Benefícios 
Ligue pra nós no 1-800-MyVA411(1-800-698-2411) 
Encontre o VA em 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



