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  . 2013, 21פעברואר פאר באלדיגע פארשפרייטונג: 

מעדלט אז די דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס פארשט אויס אינשורערס פאר  CUOMOגאווערנאר 

  פארבינדן מיט האריקעין סענדיאומאקצעפטירבארע קלעימס באהאנדלונג 

האט היינט געמאלדן אז די דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס פארשט אויס די קלעיס  Andrew M. Cuomoגאווערנאר 
באהאנדלונגען פון דריי אינשורערס נאכפאלגנדיג האריקעין סענדי. די דריי נאראגאנסעט בעי אינשורענס קאמפעני, טאוער 

עני און קינגסטאון אינשורענס קאמפעני, האבן געהאט פל מער ווי די דורכשניטליכע באקלאגענישן דורך אינשורענס קאמפ
  קאנסומער צו די דעפארטמענט.

) 3) נישט פרעצעסירן קלאגעס צייטליך, און  (2) נישט שיקן עדזשאסטערס צייטליך, (1די אינשורערס ווערן אויסגעפארט פאר (
חשבון  ניו יארק סטעיט האלטאייגנטומער זיך צו פארבינדן מיט אינשורענס קאמפעני פארשטייער. - מהיימעגליכקייט פון - די אומ

פון די באקלאגענישן קעגן אינשורער און פובליצירט רעפארט קארדס וועלכע שאצן אפ די אויפירונג פון די אינשורענס 

    . www.NYInsure.ny.govקאמפעניס וויאזוי זיי רעאגירן צום חורבן און באצאלן קלאגעס אויף 

"עס איז קריטיש וויכטיג אז מענטשן וועמענס היימען זענען געשעדיגט געווארן אדער פארניכטעט געווארן דורך האריקעין סענדי 
ען צוריקגיין צו זייער היים און זיך באקומען זייערע בארעכטיגטע אינשורענס דאס שנעלסטע וואס מעגליך אז זיי זאלן קענ

אנהייבן ווידעראויפבויען" האט גאווערנאר קאומא געזאגט. "מיר האבן געארהעט יט די אינשורענס אינדוסטריע צו פארבעסערן 
ן די רעגולאציעס און מיר דאנקן די קאמפעניס וועלכע האבן רעאגירט. אבער מיר וועלן נישט טאלערירן אינשורערס וועלכע טוע

  שנעל רעאגירן צו א חורבן.  –נישט דאס וואס היים אייגנטומער האבן זיי באצאלט צו טוען 

בענדזשעמין מ. לאוסקי, דער סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס האט געזאגט "אזא אויפירונג און די מאס 
האבן באצאלט יו יארקער פאליסי האלטער באקלאגענישן איבער אומבאצאלטע קלאגעס זענען טאטאל אומאקצעפטירבאר. די נ

זייער פרימיום'ס און האבן אלע רעכטן צו ערווארטן א צייטליכע פראצעסירונג פון זייערע קלאגעס אז זיי זאלן קענען 
, געווענליכע אומשטענדן- ווי- איבסערבויען זייער היימען און ביזנעסער. מיר וויייסן אז די דער שטורעם האט צוגעברענגט אויסער

   מיר ערווארטן אבער נאך אלץ אז די אינשורער זאלן האלטן ווארט אויף די העכסטע סטאנדארט". 

בריוו,  308די דעפארטמענט פארשט אויס די דריי אינשורער קלאגע אויפירונג דורכן ארויסגעבן א אינשורענס געזעץ סעקשאן 
  לעגאל פארפליכטעט צו ענטפערן.  וואס איז א פארלאנג פאר אינפארמאציע וואס די אינשורערס זענען

צוקומען צו אדזשאסטער, אדער אז  נאראגאנסעט פאליסי האלטער האבן זיך אפט אפגערעדט אז זיי האבן נישט געקענט
אייגנטומער זענען געוען ספעציעל צושאקלט - אדזשאסטער זענען נישט אנגעקומען צו אפגעשמועסטע אפונטמענטס. טייל היימ

ווייל זיי האבן געווארט וואכן לאנג פאר אפוינטמענטס און האבן ארפאגענומען צייט פון די ארבעט צו זיך צו טרעפן מיט 
, בלויז אויסצוגעפונען אז די אדזשאסטער האבן גע'קענסעל'ט די אפוינטמענט אנע צייטליכע מעלדונג, אדער בכלל אדזשאסטער

  נישט געמאלדן. 

די באקלאגענישן איבער טאוער אינשורענס מאכן דעם איינדרוק אז די קאמפעני איז פארמישט אין א רייע פעלער פון נישט שיקן 
דיגטע פראפערטיעס. פילע ניו יארקער האבן געהאט שוועריקייטן צו מאכן א אינספעקציע אדזשאסטער צו אונטערזוכן געשע

אפוינטמענט מיט טאוער, אין די צייט וואס קלאגע פון אנדערע זענען געווארן אפגעזאגט אויפן טעלעפאון אן א באזוך פון א 
אליסי האלטער אז אז זיי האבן נישט געקענט אדזשאסטער. די דעפארטמענט האט אויך באקומען עטליכע קלאגעס פון טאוער פ
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צוקומען צו א קאמפעני פארשטייער, אז די קאמפעני האט אפגעלייגט דאס פראצעסירן קלאגעס פון די קאסטומערס, און אז די 
  אפגעזאגט קלאגעס אונטער די סוער בעקאפ ענדארסמענט. קאמפעני האט נישט ריכטיג 

אנבאלאנגט דאס וואס די קאמפעני האט נישט געשיקט, אדער צייטליך געשיקט, א באקלאגענישן קעגן קינגסטאון זענען 
(צום ביישפיל, בלויז  אדזשאסטער, געשיקט א אדזשאסטער וואס האט בלויז אונטערגעזוכט טייל פון די פראפערטי

סעטלמענטס  דאך שאדנס און נישט אינערליכע פראפערטי שאדנס), אפזאגן ווינד שאדן קלאגעס, זיך קעגנגעשטעלט
  סכומים, און אפגעלייגט סעטלמענטס

ביזנעס טעג פון ווען  15פארלאנגט אז געשעדיגטע פראפערטי זאל אונטערגעזוכט ווערן ביז  64ניו יארק אינשורענס רעגולאציע 

פארקירצערט די קלאגע איז געווארן אריינגעגעבן, אבער פאר געוויסע האריקעין סענדי איבערלעבער איז די אינספעקציע צייט 

 .  29,2012ביזנעס טעג אום נאוועמבער  6געווארן צו 

ביזנעס טעג נאכן ענדיגן אויספארשן די  15און צוגאב, זענען אינשורערס פארלאנגט צו מאכן א באשלוס אויף א קלאגע ביז 

אייגנטומער פארשטיין - צו היים קלאגע. אויב קענען זיי נישט נאכקומען די דעדליין, ווערן אישורערס פארלאנגט צו שיקן א בריוו

צו געבן די סיבה פון די אפשטופונג. די דעפארטמענט בעט אינשורערס זאלן צושטעלן אינפארמאציע איבער וויפיל פארלענגערונג 

 בריוו זיי שיקן, די סיבה אנגעגעבן פאר די פארלענגערונג און געשאצטע צייט עס צו ענדיגן. 
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