Informacje i instrukcje:
Kroki, jakie należy wykonać w przypadku śmierci wnioskodawcy po złożeniu przez niego
wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała
W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie
rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy
spadku zmarłego wnioskodawcy. Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły
wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.
Jeśli VCF dowie się o śmierci wnioskodawcy, wyślemy pismo zaadresowane na ostatni adres zmarłego, w
którym potwierdzimy aktualny stan złożonego wniosku i kroki, które należy podjąć, aby kontynuować
rozpatrywanie wniosku. Ze względu na to, że okoliczności każdego wniosku są różne, powinni Państwo
przeczytać pismo od VCF i skontaktować się z Pomocą Telefoniczną VCF, jeśli nie są Państwo pewni jakie
kroki należy podjąć w celu kontynuowania wniosku. Ten dok ument zawiera tylk o ogólne informacje.
We wszystkich przypadkach, kroki opisane poniżej musza być podjęte w celu rozpoczęcia procesu
uznania zarządcy spadku przez VCF. Jeśli nie są Państwo pewni, czy śmierć nastąpiła na skutek
uprawniającego do otrzymania odszkodowania uszczerbku na zdrowiu związanego z wydarzeniami z 11
września, prosimy o podjęcie kroków odpowiednich dla zmarłych, kórych śmierc została spowodowana
przez uznany uszczerbek na zdrowiu. Jeśli VCF stwierdzi, że śmierc wnioskodawcy nie była związana z
uznanym uszczerbkiem na zdrowiu, wniosek zostanie odpowiednio adnotowany i rozpatrzony.
Step 1. Wskazanie upoważnionego zarządcy spadku: Zarządca spadku jest jedyną osobą
upoważnioną do złożenia wniosku lub otrzymania płatności w imieniu zmarłego. Zazwyczaj
jest to osoba wyznaczona przez właściwy sąd, taki jak stanowy sąd dla spraw rodzinnych i
spadkowych, do pełnienia jednej z następujących ról: (1) Zarządca spadku – testamentu lub
masy spadkowej zmarłego; (2) Wykonawca testamentu zmarłego; lub (3) Administrator
spadku.
Step 2. Dostarczenie informacji wymaganych przez VCF do uznania zarządcy spadku.
a. Jeśli przyczyna śmierci nie jest związana z uznanym i
spowodowanym wydarzeniami 11 września uszczerbkiem na
zdrowiu, zarządca spadku powinien wnieść poprawkę do
pierwotnego wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Należy
wnosić tą poprawkę tylko w przypadku, gdy śmierć nie jest
związana z uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z
wydarzeniami 11 września.
b. Jeśli przyczyna śmierci jest związana z uznanym i spowodowanym
wydarzeniami 11 września uszczerbkiem na zdrowiu, zarządca
spadku musi złożyć nowy wniosek dla osób zmarłych,
rozpoczynając od rejestracji i otrzymania nowego numeru wniosku
VCF oraz odpowiedzi na pytania w częściach o uznaniu uprawnień
i o naliczeniu odszkodowania we wniosku. Należy złożyć nowy
wniosek dla osób zmarłych tylko w przypadku, gdy śmierć jest
związana z uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z
wydarzeniami 11 września.
Wszyscy zarządcy spadku musza dodatkowo dostarczyć
następujące dokumenty:


Potrzebują Państw o
pom ocy?
 Czy potrzebują
Państwo pomocy, aby
uzyskać dostęp online
do wniosku dla osób z
uszkodzeniem ciała
lub wolą złożyć taki
wniosek w formie
papierowej? Prosimy
dzwonić na linię
pomocy telefonicznej
pod numerem
1-855-885-1555
 Formularze, instrukcje,
odpowiedzi na często
zadawane pytania
(FAQ) i inne materiały
można znaleźć na
stronie w w w.vcf.gov

Akt Zgonu Zmarłego: wymagany jest oryginał lub kopia poświadczona. Jeśli jest to
możliwe, prosimy o dostarczenie „pełnej” wersji aktu zgonu, która zawiera informacje o
przyczynie śmierci.
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Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku, zatwierdzenie wykonawcy
woli testamentu lub inne orzeczenie sądowe ustanawiające zarządcę majątku
spadkowego, wykonawcę testamentu lub administratora spadku. Kopia wystarczy
do uznania przez VCF zarządcy spadku. Oryginał lub kopia poświadczona bedą
wymagane przed przekazaniem jakiejkolwiek płatności.



Dokumentację odnośnie przyczyny zgonu. Może to być zawarte w akcie zgonu
zmarłego. Jeśli te informacje nie są ujęte w akcie zgonu, można przedstawić inne
dokumenty potwierdzające przyczynę zgonu, na przykład odpis akt szpitalnych lub
ostatnie akta medyczne zmarłego.

Step 3. Wypełnienie i przedłożenie strony podpisowej formularza wniosku oraz wymaganych
załączników i dokumentów potwierdzających odpowiednich dla danego wniosku:
a. Przy składaniu poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, zarządca spadku
musi wypełnić i dostarczyć nową Stronę Podpisową Formularza Wniosku i wypełnić Załącznik A
do Formularza Wniosku.
b. Podczas rejestracji I wypełniania nowego wniosku dla osób zmarłych, należy przeczytać Listę
Kontrolną Dokumentów, która wyszczególnia odpowiednie dokumenty do złożenia w celu
kontynuacji rozpatrywania wniosku przez VCF.
W obu powyższych sytuacjach, jeśli zarządca spadku jest reprezentowany przez prawnika,
prawnik ten będzie musiał złożyć Załącznik C z danymi swojej kancelarii prawnej, chyba, że
znajduje się on już w aktach VCF.
Step 4. Podanie danych do płatności dla zarządcy spadku: Zarządca spadku powinien podać dane
do płatności, aby umożliwić VCF realizację przyszłych płatności. Może to być formularz
danych do płatności ACH („ACH Payment Information Form”) VCF lub upoważnienie do
dokonania płatności na konto kancelarii prawnej, jeśli zarządca spadku zawarł taką umowę.
VCF rozpatrzy informacje dostarczone przez zarządcę spadku i wyśle pismo potwierdzające, ze zarządca
spadku został uznany, jako osoba upoważniona do reprezentowania zmarłego w sprawie wniosku VCF.
VCF skontaktuje się, jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje i wskaże, jeśli powinni Państwo podjąć
dodatkowe kroki w sprawie wniosku.
Ogólne Wskazówki Rozpatrywania Wniosków
VCF ustanowił następujące zasady rozpatrywania wniosków, których wnioskodawca zmarł:
(1) Jak najwcześniejsze zaprzestanie rozpatrywania wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu. VCF
zmieni stan rozpatrywania wniosku na “Wstrzymany” lub adnotuje go jako „duplikat” w naszym systemie.
Ten krok będzie zależał od informacji dostępnych dla VCF, gdy zostaniemy powiadomieni o śmierci
wnioskodawcy. Na celu mamy uniknięcie zamieszania, zminimalizowanie ryzyka podjęcia
nieodpowiedniego kroku w sprawie wniosku oraz zapewnienie, ze informacje o wniosku będą skierowane
tylko do osób, które zostały upoważnione jako zarządca spadku zmarłego.
(2) Przekazanie płatności odnośnie wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu zaraz po uznaniu
zarządcy spadku. Jeśli VCF wcześniej wysłał pismo potwierdzające naliczenie odszkodowania, ale jego
płatność nie nastąpiła, VCF przekaże płatność po uznaniu zarządcy spadkowego i zgodnie z
ograniczeniami lub restrykcjami zawartymi w upoważnieniu sądowym utwierdzającym zarządcę spadku.
UWAGA: Jeśli śmierć zmarłego nie została spowodowana przez uznany uszczerbek na zdrowiu związany
z wydarzeniami 11 września, VCF przekaże pełna kwotę odszkodowania należnego po uznaniu wniosku
dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli śmierć zmarłego została spowodowana przez uznany
uszczerbek na zdrowiu związany z wydarzeniami 11 września, VCF postara się, jeśli będzie to możliwe,
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wypłacić odszkodowanie naliczone z tytułu strat nieekonomicznych, zaznaczając, że starty ekonomiczne
musza być uznane podczas rozpatrywania wniosku dla osób zmarłych. Naszym celem jest wypłacenie
jakiejś części odszkodowania rodzinie oczekującej na złożenie i rozpatrzenie wniosku dla osób zmarłych.
(3) Jeśli zarejestrowano wniosek dla osób zmarłych, VCF założy, że zgon został spowodowany
uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z wydarzeniami 11 września i będzie kontynuował
rozpatrywanie tego wniosku dla osób zmarłych. W tej sytuacji, nierozpatrzone poprawki złożone we
wniosku dla osoby z uszczerbkiem na zdrowiu zostaną rozpatrzone podczas rozpatrywania wniosku dla
osób zmarłych. VCF również zakończy rozpatrywanie poprawki złożonej odnośnie wniosku dla osób z
uszczerbkiem na zdrowiu w celu uznania zarządcy spadku i uzna zarządcę spadku podczas rozpatrywania
wniosku dla osób zmarłych.
Jeśli poprawka o uznanie zarządcy spadku została złożona do wniosku dla osób z uszczerbkiem na
zdrowiu i nie zarejestrowano nowego wniosku dla osób zmarłych, VCF założy, że zgon nie został
spowodowany uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z wydarzeniami 11 września i będzie
kontynuował rozpatrywanie tylko wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli posiada się
informacje wskazujące, że zgon został spowodowany uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z
wydarzeniami 11 września, ale nie planuje się ubiegać o odszkodowanie z tytułu zgonu (na przykład,
ponieważ odszkodowanie zostałoby zniwelowane przez dużą kwotę ubezpieczenia na życie lub przez
kwotę otrzymaną z tytułu ugody ze sprawy sądowej związanej z 11 września) i dlatego została złożona
poprawka do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu o uznanie zarządcy spadku, należy złożyć pismo
do VCF potwierdzające tą decyzje.
Jeśli podczas rozpatrywania dokumentów złożonych w celu uznania zarządcy spadku VCF uzna, że
przyczyna zgonu jest inna niż wskazana we wniosku, powiadomimy Państwa o kolejnych krokach, które
należy podjąć odnośnie wniosku.
Stosując powyższe zasady, VCF bierze pod uwagę następujące informacje podczas ustalania kolejnych etapów
rozpatrywania wniosków:
(1) Czy przyczyna zgonu jest związana z uznanym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z wydarzeniami
11 września;
(2) Status wniosku w momencie, gdy VCF został powiadomiony o śmierci wnioskodawcy, oraz
(3) Informacje dostępne VCF w momencie, gdy VCF został powiadomiony o śmierci wnioskodawcy.
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