
 

  

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA PROGRAMU 
ODSZKODOWAŃ DLA OFIAR 
JD-VS-47P Rev. 2-20 

POWIADOMIENIE O ADA 
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o 
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień w 
ramach ustawy ADA, skontaktuj się z OVS pod numerem 1-800-822-8428. 

STAN CONNECTICUT 
BIURO USŁUG DLA OFIAR 

ODDZIAŁ SĄDOWY 
www.jud.ct.gov/crimevictim/ 

Wymogi Kto może otrzymać świadczenia Dostępne Świadczenia/Opis 
Wydatki Medyczne •Wydatki muszą być związane z przestępstwem. • Ofiara, która doznała obrażeń cielesnych LUB ofiara, która

doznała urazu emocjonalnego wskutek groźby obrażeń cielesnych
lub śmierci, i która poddała się leczeniu• Opłaty szpitalne, lekarskie, kosmetyczne, oraz

dentystyczne; współpłatności oraz inne wydatki
medyczne, takie jak na fizjoterapię, ambulans,
koszty związ. z lekami na receptę, sprzętem med.,
okulary, protezy zębowe, oraz zaopatrzenie

•

• W rozumieniu prawa stanowego, krewni ofiar przemocy domowej,
napaści seksualnej, znęcania się nad dziećmi, oraz ofiary zabójstwa

• Świadczeniodawcy mogą otrzymać zapłatę za usługę
bezpośrednio.• Modyfikacje w domu lub samochodzie, takie jak

podjazdy, poręcze, prysznice, samochodowe
urządz. do sterowania ręcznego i nożnego, windy

•

Wydatki Związane ze Zdrowiem Psychicznym • Ofiara, która doznała obrażeń cielesnych, dziecko które było
świadkiem przemocy domowej LUB ofiara, która doznała urazu
emocjonalnego wskutek groźby obrażeń cielesnych lub śmierci,
i która poddała się leczeniu

•Terapia zdrowia psychicznego, włączając w to
terapię indywidualną, rodzinną, grupową, dozow.
leków, terapię muzyczną, arteterapię, terapię konną,
psychoterapię, korepetycje, osobistego trenera,
członkostwo na siłowni, oraz obóz letni zalecony
przez licencjonowanego specjalistę w zakresie
medycyny lub zdrowia psychicznego; wydatki na
wykupienie leków na recepty; jak i współpłatności
za którekolwiek z powyższych

• W pierwszej kolejności, rachunki muszą zostać wysłane do dostępnych
dla Ciebie źródeł finansowych w celu otrzymania płatności, takich jak
ubezpieczenie zdrowotne, zanim Program Odszkodowań dla Ofiar
będzie mógł wziąć owe rachunki pod uwagę. Program Odszkodowań
dla Ofiar nie może wziąć pod uwagę rachunków, które zostały
odrzucone ze względu za zbyt późne ich przedłożenie.

• Świadczeniodawcy muszą być licencjonowani i być, między innymi,
doradcami, terapeutami, klinicznymi pracownikami socjalnymi,
psychiatrami lub psychologami.

•

Utrata Wynagrodzenia • Jedynie utrata wynagrodzenia, która nie jest pokryta przez źródła
finansowe, takie jak ubezpieczenie rentowe oraz Odszkodowanie za
Wypadki przy Pracy, może zostać wzięta pod uwagę.• Pod uwagę może jedynie zostać wzięty podlegający 

opodatkowaniu dochód ofiar, lub roszczących osób,
które są zatrudniene lub samo-zatrudnione • W przypadku ubiegania się o wynagrodzenie za okres dłuższy niż

tydzień, musi zostać przedłożony list od licencjonowanego
świadczeniodawcy informujący o tym, że nieobecność w pracy była
konieczna ze względów zdrowotnych. Skontaktujemy się z Twoim
pracodawcą w celu uzyskania informacji dot. pensji oraz świadczeń.

• Osoba zapewniająca ofierze niezbędną opiekę medyczną
• Rodzic lub opiekun prawny zmarłej ofiary

Utrata Wsparcia Finansowego • Jakiekolwiek odszkodowanie przyznane niepełnoletnim osobom na
utrzymaniu, będzie wstrzymane do ukończenia przez nie 18 lat.

• Współmałżonek(-ka), osoby na utrzymaniu finansowym, oraz osoba
wyznacz. prawnie do podejmow. decyzji w imieniu ofiary zabójstwa

Sąd oraz Rada ds. Ułaskawień i Zwolnień 
Przedterminowych
• Utracone wynagrodz. oraz poniesione koszty

podróży w celu obecności na postępow. sądu oraz
Rady ds. Ułaskawień i Zwolnień Przedterminowych
(przejechane mile, bilety samolot., parking, hotel).

• Utracone wynagrodzenie, oraz koszty podróży, muszą być związane z
uczestnictwem w postępowaniach sądu oraz Rady ds. Ułaskawień
i Zwolnień Przedterminowych, dotyczących przestępstwa.

• Koniecznym jest przedłożenie rachunków za wydatki związane z
dojazdami (hotel, parking).

• Ofiara, która doznała obrażeń cielesnych
• W rozumieniu prawa stanowego, krewni ofiary zabójstwa lub ofiary,

która odniosła obrażenia cielesne

Uprzątnięcie Miejsca Zbrodni oraz Systemy 
Zabezpieczające   

•

• Koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych
zamków, drzwi oraz okien; ubrań i pościeli
przechowywanej jako dowody; usunięcie
zagrożeń biologicznych; koszty oraz instalacja
systemów zabezpieczających

•
• Maksymalna suma świadczenia wynosi 1000 USD. Ofiara, która doznała obrażeń cielesnych LUB ofiara, która doznała 

urazu emocjonalnego wskutek bezpośredniej groźby obrażeń 
cielesnych lub śmierci, oraz poddała się leczeniu zapewnionemu 
przez świadczeniodawcę w zakresie medycyny lub zdrowia 
psychicznego, który oświadcza, że wydatek jest częścią terapii 
mającej na celu przywrócenie ofiary do zdrowia
• Ktokolwiek, kto pokrył część lub całość kosztów
• Świadczeniodawcy mogą otrzymać zapłatę za usługi bezpośrednio.

Koszty Pogrzebu i Pochówku • Maksymalna suma świadczenia wynosi 6000 USD. • Masa spadkowa ofiary
• Usługi pogrzebowe, miejsce na cmentarzu,

nagrobek.
• Jeżeli została założona sprawa odnośnie masy spadkowej,

wówczas roszczący musi złożyć podanie w sądzie spadkowym.
• Ktokolwiek, kto pokrył całość lub część wydatków i nie została

jeszcze założona sprawa odnośnie masy spadkowej
• Świadczeniodawcy mogą otrzymać zapłatę za usługi bezpośrednio.

W pierwszej kolejności, rachunki muszą zostać wysłane do innych
źródeł finansowych, takich jak ubezpieczenie wlaściciela domu lub
najemcy, w celu otrzymania płatności, zanim Program Odszkodowań
dla Ofiar będzie mógł wziąć owe rachunki pod uwagę.

W rozumieniu prawa stanowego, krewni ofiar przemocy domowej,
napaści seksualnej znęcania się nad dziećmi, oraz ofiar zabójstwa
lub osoba prawnie wyznaczona do podejmowania decyzji w imieniu
ofiary zabójstwa
Świadczeniodawcy mogą otrzymać zapłatę za usługę
bezpośrednio.

Świadczeniodawcy muszą być licencjonowani i być, między innymi,
lekarzami, pielęgniarkami(-rzami), dentystami, optykami, podiatrami lub
chirurgami.

•

•

W pierwszej kolejności, rachunki muszą zostać wysłane do dostępnych
dla Ciebie źródeł finansowych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, w
celu otrzymania płatności, zanim Program Odszkodowań dla Ofiar
będzie mógł wziąć owe rachunki pod uwagę. Program Odszkodowań
dla Ofiar nie może uwzględnić rachunków, które zostały odrzucone co
do płatności ze względu na zbyt późne ich przedłożenie.

Wydatki muszą być związane z przestępstwem.•

Ofiara, która doznała obrażeń cielesnych
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