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  2013, 25פעברואר פאר באלדיגע פארשפרייטונג: 

אדער  אפגעלייקענטעפארמיטלונג פראגראם פראגראם פאר  DFSמעלדט איבער די ) CUOMO(גאווערנאר קאומא 

 אייגנטומער-םהאריקעין סענדי הייאפגעשלאגענע אינשורענס קלאגעס פאר 

אייגנטומער קענען זיך נישט -םפרייוויליגע פארמיטלונג שטעלט פאר א שנעל שליכטונג ווען אינשורערס און היי

 פאראייניגן

נענשעל יהאט היינט געמאלדן אז די דעפארטמענט פון פי) Governor Andrew M. Cuomo(גאווערנאר ענדרו . מ. קאומא 

- םפאר הייאויפגעשטעלט א פרייוויליגע פארמיטלונג פראצעדור ) Department of Financial Services(ט סערוויסעס הא

אייגנטומער וועלכע לייקענען אפ זייערע אינשורענס קלאגעס אדער זענען נישט צופרידן מיט די אפשלאגעניש פון זייערע קלאגעס 

  .  (Hurricane Sandy)וואס שטאמט פון האריקעין סענדי

אייגנטומער וועלכע קענען זיך נישט - "פארמיטלונג שטעלט פאר א שנעלע, ביליגע שליכטונג פון אינשורענס קלאגעס פאר היים

 אייגנטומער אינשורענס קאמפעניעס איבער קלאגעס פון האריקעין סענדי" האט גאווערנאר קאומא - פאראייניגן מיט זייערע היימ

(Governor Cuomo) ויך פיל ביליגער ווי לעגאלע קריגערייען פאר אינשורער, ממילא איז דאס א געווינס געזאגט. "עס איז א

  פאר יעדן". 

האט געזאגט "מערסטענס  )Benjamin M. Lawsky( דער סופעראינטענדענט פון פיינענשעל סערוויסעס בענדזשעמין מ. לאוסקי

די אינשורענס קאמפעניעס. אבער מיר ווייסן פון  פארפלייצונג קלאגעס זענען שוין געשליכטעט געווארן דורך- פון נישט

פריערדיגע שטורעמס אז טייל קלאגעס זענען שווער צו שליכטן. מיר ווייסן אויך אז נאך אנדערע שטורעמס איז פארמיטלונג 

 Department(, דערפאר האט די דעפארטמענט פון פיינענשעל סערוויסעס געווען גאר שטארק סוקסעספול אין אנדערע שטאטן

of Financial Services ( ארויסגעגעבן א עמערדזשענסי רעגולאציע וואס באפעלט אינשורערס צו אנטראגן און באצאלן פאר

   פרייוויליגע פארמיטלונג פאר אפענע און אפגעשלאגענע אינשורענס קלאגעס פון האריקעין סענדי". 

עשליכטעט געווארן און מערסטענס פון די וועלכע זענען פארפלייצונג אינשורענס קלאגעס זענען שוין ג- מערסטענס נישט 

פראצענט  90, האבן אינשורערס וועלכע פארטרעטן 8טן נאך אינמיטן די פראצעדור. אום פעברואר נאכנישט געשליכטעט האל

סער פון די מארקעט אינערהאלב די סענדי באטראפענע געגענטער באריכטעט צו די דעפארטמענט אז, פון אלע קלאגעס אוי

פראצענט. די אישורערס האבן  87קלאגעס און האבן שוין פולשטענדיג געשליכטעט  432,000פארפלייצונג האבן זיי ערהאלטן 

פראפערטי אינשורענס איז - ביליאן דאלאר וואס זיי ערווארטן צו באצאלן. אנבאלאנג היים 4.6ביליאן פון די  3.6שוין באצאלט 

פון די  1.5אצענט איז שוין פולשטענדיג געשליכטעט געווארן, די קעריערס האבן באצאלט פר 94קלאגעס און  287,000געווען 

  ביליאן דאלאר וואס זיי ערווארטן צו באצאלן. 1.7

אייגנטומער בעטן פארמיטלונג פאר קלאגעס וועלכע זענען אפגעלייקענט אדער אויב זיי - םאונטער די נייע רעגולאציע קענען היי

  מוג מיט די קלאגע אפשלאגעניש פון א אינשורענס קאמפעני. זענען נישט איינשטי
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 (Mississippi) מיסיסיפיFlorida), ( ) האבן פלארידאRita) און ריטא (Katrina), קאטרינא (Andrewנאך האריקעין ענדרו (

בינדענדע פארמיטלונג פראגראמען, אנגעפירט דורך די אמעריקאנער - איינגעפירט נישט Louisiana)( און לואיזיאנא

) געצילט צו שנעל שליכטן אפגעלייקענטע אינשורענס American Arbitration Associationארביטרעשאן אסאסיעישאן (

  קלאגעס.  

), האט א Andrewר. נאך האריקעין ענדרו (די פראגראם איז געווען א טובה סיי פארן קאסטומער און סיי פאר די אינשורע

 Florida Department ofפראגראם וועלכע איז גע'ספאנסער'ט געווארן דורך די פלארידא דעפארטמענט פון אינשורענס (

Insurance ( פראצענטיגע שליכטונג ראטע. אין לואיזיאנא 92קלאגעס און עררייכט א  2,400) באהאנדעלט(Louisiana  זענען

    פראצענטיגע שליכטונג ראטע. אין מיסיסיפי  74) מיט א Katrinaקעיסעס ארייגעגעבן געווארן נאך קאטרינא ( 15,000

(Mississippi)  פראצענט פון די צייט. 82קעיסעס וואס האט געברענגט שליכטונגען  5,000זענען אריינגעגעבן געווארן  

אויף א ענליכע פארמיטלונג פראגראם אין ניו יארק, וואס וועט שטעלט  64די עמערדזשענסי אמענדמענט צו רעגולאציע  

) לויט די American Arbitration Associationאנגעפירט ווערן דורך די אמעריקאנער ארביטרעשאן אסאסיעישאן (

  פראצעדורן און סטאנדארטן וועלכע ווערן באשטעטיגט דורך די דעפארטמענט. 

קעל, יאגענע עכטע און פערזענליכע פראפערטי קלאגעס, אויסער שאדנס צו  מאטאר וויהדי פראגראם וועט באהאנדלען אפגעשל

אין די קאונטיס פון בראנקס, קינגס,  2012, 15און נאוועמבער  2012, 26וועלכע זענען געשאפן געווארן צווישן אקטאבער 

 ,Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange) נעסאו, ניו יארק, אראנדזש, קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד, סאפאלק

Queens, Richmond, Rockland, Suffolk) אדער וועסטשטעסטער (Westchester) קלאגעס וועלכע ווערן געמאכט אונטער .

), וואס ווערט אנגעפירט דורך די National Flood Insurance Programדי נאציאנאלע פארפלייצונג אינשורענס פראגראם (

  ונג, זענען נישט בארעכטיגט.  פעדעראלע רעגינר

אייגנטומער פון די רעכט צו פארמיטלען - םדי עמערדזשענסי אמענדמענט פארפליכט אינשורער איינצומעלדן זייערע היי

בארעכטיגטע קלאגעס. אינשורער וועלן דארפן אנטיילנעמען אין די פארמיטלונגען מיט א גוטן ווילן און באצאלן די ביל פאר די 

  ).American Arbitration Associationדי אמעריקאנער ארביטרעשאן אסאסיעישאן (קאסטן פון 

אייגנטומער'ס אנדערע - אייגנטומער און וועט נישט אפעקטירן דעם היימ- די פארמיטלערשאפט איז נישט בינדענד אויפן היימ

א ציווילע געריכטליכע קלאגע, און סיי לעגאלע רעכטן, אזויווי די רעכט צו פארלאנמגען א אפרעיזעל, די רעכט אריינצוגעבן 

  וועלכע אנדערע רעכט וואס דאס געזעץ שטעלט צו. 

די פארמיטלונג קען אויסגעפירט ווערן פערזענליך, דורך ווידיאו קאנפרענץ, אדער טעלעפאן קאנפרענץ, געוואנדן וויאזוי עס איז 

   אפגעשמועסט געווארן צווישן דעם אינשורער און היים אייגנטומער.
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