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Holocaust Victim Compensation Fund HVCF

1. WSKAZÓWKI

Niniejsze wskazówki są aktualne na dzień 1 września 2011 r. Wszystkie osoby składające
wniosek powinny regularnie sprawdza informacje podawanie na stronie internetowej
agencji Claims Conference (www.claimscon.org/hvcf), ponieważ publikowane są tam
najnowsze zmiany kryteriów oraz wyjaśnienia.
W lipcu 2011 r agencja Claims Conference ustanowiła Fundusz odszkodowań dla ofiar
Holocaustu (Holocaust Victim Compensation Fund HVCF), dla osób zamieszkujących
wybrane kraje UE, które nie otrzymały uprzednio odszkodowań ze strony niemieckiej
(m.in. CEEF-kwartalnej renty wypłacanej przez Claims Conference) i które spełniają

kryteria dot. prześladowań dla Funduszu dla osób poszkodowanych (ustanowionego
przez rząd Niemiec). Odszkodowania będą wypłacane w postaci jednorazowego
świadczenia w wysokości 1 900 Euro. W niniejszych wskazówkach podano kryteria, jakie
należy spełnić aby otrzyma odszkodowania z funduszu HVCF.
1. Komu przysługuje odszkodowanie?
Odszkodowania z HVCF mogą otrzyma osoby pochodzenia żydowskiego poszkodowane
jako  żydzi w wyniku Holocaustu i spełniające następujące kryteria:
Osoba poszkodowana musi złożyć wniosek. Spadkobiercy osób poszkodowanych,
które nie żyją nie mogą składa
 wniosków.
W dniu złożenia wniosku osoba poszkodowana musi zamieszkiwa
 w jednym z
podanych poniżej krajów:
(i) Bułgaria (ii) Czechy (iii) Estonia (iv) Węgry (v) Łotwa (vi) Litwa (vii) Polska
(viii) Rumunia (ix) Słowacja  (x) Słowenia
Prześladowania uprawniające do odszkodowania z funduszu HVCF muszą należe

do prześladowań uznanych przez Fundusz rządu Niemiec dla osób
poszkodowanych . Są to m.in.:
(i) pozbawienie wolności, lub
(ii) ucieczka przed reżymem nazistowskim z terytorium, które zostało później
okupowane, lub
(iii) ograniczenie wolno ci w rozumieniu Ustawy BEG i/lub
(iv) ograniczenie swobody przemieszczania si takie jak: godzina policyjna,
       obowiązkowa rejestracja z ograniczeniem prawa do zamieszkiwania,
       obowiązek noszenia gwiazdy Dawida itp.
(v) osoby przebywaj ce przez dowolny okres czasu w Leningradzie od września
1941 r. do stycznia 1944 r. i osoby, które zbiegły z Leningradu w tym czasie.
Fundusz HVCF rozpatrzy wnioski osób, których matki doznały prześladowań , kiedy były
z nimi w ciąży, i które spełniają kryteria Funduszu rządu Niemiec dla osób
poszkodowanych.
o Odszkodowań z Funduszu HVCF nie mogą otrzyma osoby, które aktualnie
otrzymują lub kiedykolwiek otrzymały jakiekolwiek z podanych poniżej
świadczeń :
 - odszkodowania wypłacane za pośrednictwem agencji Claims Conferece
 z Funduszu dla osób poszkodowanych, 
 = odszkodowania z Funduszu budapesztańskiego, 



 - odszkodowania z Funduszu art. 2 lub wypłacane na podstawie
niemieckiej Ustawy federalnej dot. odszkodowań (BEG), austriackiej Ustawy dot.
pomocy dla ofiar (OFG), Berlińskich rozporządzeń dotyczących uznania i pomocy
dla osób prześladowanych przez nazistów ze względów politycznych, rasowych
lub wyznaniowych (PrVG), przepisów NRD dotyczących rent dla ofiar reżimu
nazistowskiego (VdN), bądź renty wypłacane przez Izraelskie Ministerstwo
Finansów na podstawie Ustawy 5717-1975 o osobach niepełnosprawnych
narodowości izraelskiej prześladowanych przez nazistów.

     2. Terminy

Wnioski do funduszu HVCF można składa w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca
2013 r. Wnioski, które wpłyną do agencji Claims Conference po 30 czerwca 2013 r. nie
będą rozpatrywane.
Przyznane odszkodowanie, które nie zostaną pobrane (przez wnioskodawców lub ich
spadkobierców) do dnia 30 czerwca 2014 r. podlegną przepadkowi.
Wymaganą dokumentację (dotyczącą każdego żądania odszkodowania zgłoszonego
przez ofiary Holocaustu lub ich spadkobierców) należy złoży
 w agencji Claims
Conference (lub jej przedstawicielstwie) do dnia 31 grudnia 2013 r. Po tej dacie wszelkie
żądania odszkodowań tracą ważność .

3. Spadkobiercy prawni

Spadkobierca prawny -  małżonek/małżonka a w przypadku ich braku dziecko/dzieci
może mie
 prawo do odszkodowania, jeśli ofiara Holocaustu spełniała wszystkie podane
w niniejszym dokumencie kryteria, żyła w dniu 1 września 2011 r. oraz wniosek o
odszkodowanie z funduszu HVCF został złożony w agencji Claims Conference przed
zgonem i przed zamknięciem funduszu HVCF. Spadkobierca prawny/spadkobiercy
prawni musi/muszą poinformowa
 agencję Claims Conference na piśmie, i upomnieć
się o odszkodowanie, w terminie do 6 miesięcy od śmierci osoby, która złożyła wniosek
lub do 31 grudnia 2013 r. w zależności od tego co nastąpiło wcześniej.
Spadkobierca prawny/spadkobiercy prawni musi/muszą złoży
 dokumentację spadkową
Heir Application Packet (HAP), którą należy  pobra
 w agencji Claims Conference, lub ze
strony internetowej claimscon.org  Wypełnione dokumenty należy zwróci do agencji w
terminie do 31 grudnia 2013 r.

4. Informacje ogólne

Pobranie i złożenie wniosku do funduszu HVCF jest bezpłatne.
Akceptując odszkodowanie z funduszu Holocaust Victim Compensation Fund
HVCF osoba je otrzymująca zrzeka się wszelkich późniejszych świadczeń , do
jakich może by uprawniona z Funduszu Hardship Fund, dla osób
poszkodowanych, który w imieniu rządu Niemiec prowadzi agencja Claims
Conference.



Wypłaty z funduszu HVCF dokonywane przez agencję  Claims Conference dokonywane na
zasadzie dobrowolności i nie maj charakteru uprawnień .
Osoby, których wnioski zostaną odrzucone będą  miały prawo do odwołania się do
Niezależnej komisji ds. ocen przy agencji Claims Conference.
Wszystkich wnioskodawców obowiązuje Oświadczenie oraz Zrzeczenie
zamieszczone pod formularzem wniosku. Przed podpisaniem wniosku należy
uważnie przeczyta te dokumenty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz formularzy wniosku prosimy o kontakt z: 

Tomek Krakowski

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, HVCF, 

ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa

Tel. 0 515- 155- 540; 22- 654-28-78  lub   22- 624-14-87 w.104

E-mail: claims.polska@gmail.com

lub:

 Claims Conference, HVCF

P.O. Box 20064

Tel Aviv 61200

Israel


