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 2013, 12 פעברואר רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

$ 200אז אמװײניגסטנס  דעקט אױףציע אונטערזוכונג אדמיניסטראז אמעלדט ) CUOMO( קואמא גאװערנאר

רן דורך בענק צו הײם געװא געבןױסגעראנדן זענען נישט אינשורענס פא )SANDYסענדי ( איןמיליאן 

 אײגנטימערס

 

צעס כדי צו ) צו פארשנעלערן פראFreddie Mac) און 
רעדי מעק (Fannie Maeרופן צו בענק, 
עני מעי (אױפ

 רריכטונגעןן נױטיגע פאערלױב

 

 JPאון Wells Fargo ,Bank of America ,Citibankיר גרעסטע בענק, 'ס פלאנד אסדז מען האט אױפגעדעקט א

Morgan Chase  ן$ מיליא130רעליף טשעקס װאס זענען װערט מער פון  4,000מער פון צוריק האלטן 

 

מענט רטאן אונטערזוכונג פונעם דעפא אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

סענדי  עםערשטורון סופאינשורענס פאנדן פ איןן $ מיליא200האט אױפגעדעקט נציעלע סערװיסעס פון פינא

)Sandyררן צו הײם אײגנטימערס װעון װאס זענען נאכנישט געשיקט געװאלטן דורך בענק א) װאס װערן צוריקגעהא 

 רריכטונגען.  ער כדי צו צאלן פאר די נױטיגע פאגעלט דינױטיגן זיך אין 

 

אז זײ רטגעדזש סערװיסערס בעטנדיג ן צו בענק און מאאדמיניסטראציע האט געשיקט בריװ )Cuomo( קואמאדי 

געבן פון פאנדן.  דער רױסניצן די גרעסטע מאס אײנזען און אנשטרענגונג כדי צו פארשנעלערן דאס אלן זא

זוכנדיג  )Freddie Mac) און "רעדי מעק (Fannie Maeט אױך געשיקט בריװן צו "עני מעי (דעפארטמענט הא

נדן דורך בענק ארױסגעבן פון אינשורענס פא דאסאון פאליסיס בנוגע  ון זײערע כלליםפ ןעעמערדזשענסי רעפארמ

 און סערװיסערס. 

 

זײערע הײמען און די סטעיט עקאמאניע װאס איז שװער געטראפן  איןצוריקקערן זיך ן קענען "פאמיליעס דארפ

.  אױף פארריכטונגעןשפענדן ג פון נױטיגט זיך אין די אײנשפריצונ )Sandyסופערשטורעם סענדי (רן פון געװא

, רריכטונגעןצו צאלן פאר פאבן געשיקט טשעקס צו הײם אײגנטימערס נאכדעם װאס אינשורענס קאמפאניס הא

.  געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט טיע," די באנק צוליב ביוראקרא בײער נישט בלײבן געלט די זאלן

 משנעלסטן."די הײם אײגנטימערס זאלן קריגן די געלטער װי אכ די גרעסטע מאס אײנזעןן נוצן "בענק דארפ

 

 .Benjamin Mסופערינטענדענט פונעם דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס בענדזשאמין עם. לאוסקי (

Lawsky(  ,אן אפמאך מיט די בענק און אלס א רעזולטאט איז א  "אין דעצעמבער האבן מיר עררײכטהאט געזאגט

שנעל װי עס זױ רן נישט אז די געלטער רירן.  אבער יעצט זען מיר אגעװא רױסגעלאזטאענס פאנדן חלק פון אינשור

ערדעם גרעניצונגען איבפעלט זיך אױס פאר הײם אײגנטימערס.  בשעת מיר פארשטײן אז עס זענען דא אײניגע בא

ארױס  עניצונגען און גיבןיענע באגרן עררײטבפאראז זײ כן זיכער װילן מיר מא ,ארױס פאנדן גיבןװיאזױ בענק 
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כדי  )Freddie Mac) און "רעדי מעק (Fannie Mae"עני מעי (רבעטן מיט שנעל.  מיר װעלן אאינשורענס געלטער 

 נדן."ס פון אינשורענס פאפלו די צורעדוצירן באריערן צו 

 

א  אױףיך אן ז שטױסןינשורענס קלעים טשעקס ס קריגן אקרבנות װא )Sandyסופערשטורעם סענדי (ך א סא

ות צו דעם הײם בשותפ רױסגעגעבןרטעט׃ דער טשעק איז אשטערונג װאס זײ האבן עס אפט נישט ערװא

פעלט זיך אױס די רום ער און יענע הײם אײגנטימער'ס באנק אדער מארטגעדזש סערװיסער, אזױ אאײגנטימ

נדן.  די דאזיגע ט צו די פאהאבן צוטריונעם טשעק אײדער דער הײם אײגנטימער קען באנק'ס אינדארסירונג פ

 קטן.טיצן און אינשורענס קאנטרארטגעדזש נאדאפלטע אינדארסירונג איז א סטאנדארד פאדערונג פון מא

 

געבן די געלטער קענען זײ מעגליך פאדערן אױפװײז פון געמאכטע פארריכטונגען לפי רױסאײדער די בענק װעלן א

דאס  ). Freddie Mac) און "רעדי מעק (Fannie Maeני מעי ("עגענטורן, כללים פון פעדעראלע מארטגעדזש א

צו  ס זײ נױטיגן זיך דערין כדיװאגעלטער מיט שפעטיגונגען טן ערהאהײם אײגנטימערס אז האט פאראורזאכט 

 לן קענען זיך צוריקקערן צי זײערע הײמען.  עלער כדי זײ זאילע פרריכטונגען, אין פמאכן פא

 

DFS רקערס װאס זענען פרוסטרירט דורך זײער באנק אדער טער באקלאגענישן פון ניו יאהאט ערהאלטן הונדער

.  הײם אײגנטימערס זאגן אז בענק פאנדןזיגע אינשורענס די דא צאלןצואױסעלן פרמארטגעדזש סערװיסער'ס פא

זײ ר יל תנאים אױף הײם אײגנטימערס אײדעױפגעלײגט צופרדער האבן אם אלאנגזאירן צו האבן פראצעסירט פאפ

 רריכטונגען.פאעטיגונגען בײ הײם ט צו שפט געברענגצאלן אױס פאנדן, װאס הא

 

יל מארטגעדזש סערװיסערס איבערדעם װיפ אינספעקטירטט הא דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעסדער 

 95%סערװיסערס רעפרעזענטירנדיג  27.  אין סוף יאנואר האבן צוריק לטןינשורענס קלעימס זײ האאין אגעלטער 

$ מיליאן.  די 208בארגערס אין באטרעף פון בערך  6,611פאר  פאנדןלטן פונעם ניו יארק מארקעט צוריקגעהא

 4,159צוריק  לטןהא JP Morgan Chaseאון  Wells Fargo ,Bank of America ,Citibank יר גרעסטע בענק,פ

 ן. $ מיליא131זענען װערט טשעקס װאס 

 

זענען מכריע אז רױסגעגעבן און בשעת בענק ת מערערע אינשורענס טשעקס װערן אלן שטײגן בשעאזיגע צדי דא

 ריזיקירטיעצט  װערטרן װײל מער געלט כטעט װעפארריכטונגען פון מערערע הײם אײגנטימערס דארפן באאבא

 זיגע הײם אײגנטימערס. פאר די דא

 

עררײכט אן אפמאך װאס האט פארבעסערט דעם ט בענק הױפרטמענט און די האבן דער דעפא אין דעצעמבער

גרעסערע אינשורענס טשעקס װערן  בער בשעתװענס טשעקס צו הײם אײגנטימערס, ארשנעלערן עדמצב דורך פא

 ןגעבױסצורזענען אומװיליג אהיבשע סכום געלט און  נאכאלץ צוריק אבענק און סערװיסערס האלטן רױסגעגעבן, א

פעני סטע כט.  די בענק ציטירן די אפגעמאיא די דאזיגע געלטער אן קײן װעריפיקאציע אז די פארריכטונגען װערן 

אױסצאלן זײ קענען נישט  אז) אנװײזונגען אלס די סיבות Freddie Mac) און "רעדי מעק (Fannie Maeמעי (

 נדן.מערערע פא

 

געבן פאנדן פאר יענע הײם ױסארבײם גרױסע אײנזען בן ק זאלן האז בענארטמענט גלױבט דער דעפא

ן ניט הינטערשטעליג מיט זײערע מארטגעדזשעס און האבן נישט געליטן קײן טאטאלע ס זענעאײגנטימערס װא

מיט די פעדעראלע  ונגעןהאנדלראפפירט אדמיניסטראציע  )Cuomo( קואמאדי רלוסט.  אדער כמעט טאטאלע פא

 שטעלנדיג זײערע כללים.רמארטגעדזש אגענטורן קלא

 

יװ צו בענק און מארטגעדזש סערװיסערס האט דער דעפארטמענט פארגעלײגט די פאלגנדע בעסטע בר אין א

 לן׃געבן פון פאנדן.  בענק און סערװיסערס זאױסצו פארשנעלערן דאס אר קןפראקטי
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סײטן, באשרײבנדיג די װאס מען קען זי גרינג טרעפן אױף זײערע װעבציע רמארע אינפא. פובליצירן קלא1

נױטיגע פארעמס, און ון כדי ארױסצוגעבן פאנדן, צושטעלנדיג קאפיעס פװאס זענען נױטיג צעדורן פרא

 נטן. ענטארעזדיג דירעקטע קאנטאקט אינפארמאציע פאר קאנסומער רעפענליסט

  קאנטאקט פאר הײם אײגנטימערס. אן אײנצעלנע. באשטימען 2

אני אלס "עמערדזשענסי" מפװאס זענען דעזיגנירט דורך די אינשורענס קאנדן געבן אלע פארױסכף א. תי3

 נדן. אדער "עדװענס" פא

-)Sandyשטורעם סענדי (דער אימעיל.  פעקס אקומענטן דורך געבן נױטיגע דא. ערלױבן אײנצו4

דעזיגנירטע פעקס נומער אדער אימעל  ,זונדערעקסעס און אימעילס זאלן האבן א באבונדעטע פעארפ

 צעסירן. ע כדי צו פארשנעלען פרארעסדא

 רריכטונג.במשך יעדע פאזע פון פא קומענטן. מינימיזירן דעם צאל פון נױטיגע דא5

דעם הײם אינטערעס טראגנדיגע עסקראו אקאונט לטובת ן אין אפאנדן אינשורענס  לע. האלטן א6

 אײגנטימער.

 . לטןט עס ערהאג װען מען האאלע מעיל אינעם טאצעסירן . פרא7

ט זײ ג װען מען האאינעם טאפאנדן ן געברױסגעװארן, א לטן. נאכדעם װאס אלע דאקומענטן זענען ערהא8

 לטן.ערהא

מיט יצירן דעם הײם אײגנטימער נאטיפקומענטן, תיכף ערהאלטן אלע דאהאבן נישט . אין פאל אױב זײ 9

 דערונגען. דעטאלירטע אינסטרוקציעס איבער צוגאבליכע פא

 . לאקאלן ברענטשמיט ברענטשעס, אננעמען פאפירן און אינדארסירן טשעקס אין אלע  ר יענע. פא10

דורך נדן אױסצאלן פאל, געבן װערן פערזענליך אין א ברענטש לאקארױסגעקענען נישט אפאנדן  . װאו11

 כט דעליװערי.עלעקטראנישע טראנספער אדער איבערנא

 נװײזונגען.געפאדערט דורך אינװעסטאר איש נאר אױב עס איז ספעציפעקציע דערן אינספא. פ12

 רן במשך צװײ טעג זינט מען װערט געװאױראו אינספעקציע פעלט זיך אױס, ארױסשיקן אינספעקטא. װ13

 עקציע.איבער דעם הײם אײגנטימער'ס פארלאנג פאר אזא אינספ

 סערװיסער'ס חשבון. פ'ןעקציעס אױ. דורכפירן אלע אינספ14

פאר געלט װאס נאר דער הײם אײגנטימער זוכט אנטשעדיגונג ז אװײז אױפס מען קריגט . נאכדעם װא15

ער איז שױן געשפענדעט אױף הײם פארריכטונגען, ארױסגעבן טשעק אדער עלעקטראנישע טראנספ

 צום הײם אײגנטימער.  אױסשליסליךדירעקט און 

 . קןקטיסצופאלגן אלע אױבנדערמאנטע פראלטן גענוג סטעף כדי אױהאאױפ. 16

### 

 

 www.governor.ny.gov אױף טרעפן צו נײעס מער

 Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 | סטעיט יארק ניו

 

 


