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 2013, 6 מערץ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

נאך פון בענק  פראקטיקןאן איבערזיכט פון מארטגעדזש ) מעלדט CUOMOגאװערנאר קואמא (

 )SANDYסענדי (

רן צו ײגנטימערס זענען ערלױבט געװאס הײם אװאדעם כהאנדלונג פאלגט נאך באקלאגענישן אז נא

שטורעם סענדי  מצב אלס א רעזולטאט פוןפינאנציעלן  רןצוליב שװע עימענטספ מארטגעדזש פארפאסן

)Sandyעימענטפולע ריפ רטיגע), פאדערן אײניגע בענק זאפא 

 

ארטמענט פון פינאנציעלע דעפדער  אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

צי  טימעןשכדי צו בא מארטגעדזש סערװיסערס אוןקטיקן דורך בענק אן אן איבערזיכט פון פראט ײבה סערװיסעס

) און ערלױבט געװארן צו Sandyערשטורעם סענדי (סופ ןופװאס זענען שװער געטראפן געװארן  הײם אײגנטימערס

אױסצאלן אז זײ זאלן  רןדעפא װײל בענק לאסט עאומ'יושר'דיגאן יעצט  טראגןעימענטס פמארטגעדזש סן פארפא

לן בענק זײ זא בעט דעפארטמענטדער עימענטס.  אלע פארגאנגענע פעימענטס אין זאפארטיגע לאמפ סאם ריפ

טוט קאנטראלירן צי בענק האבן און  אױסצאלן פעימענטסלן זא הײם אײגנטימערסערלױבן מער צײט כדי 

די דער שעדיגן ס כדי אנצופאנגען פארקלאוזשערס אעימענטישט צו ניצן שפעטע פאױסגעפילט זײער צוזאג נ

  הײם אײגנטימערס.  קרעדיט רעיטינגס פון 

 

װאס װעמבער און דעצעמבער נאט בענק און סערװיסערס אין ררײכט אפמאכן מיט הױפעט הא דעפארטמענטדער 

הײם סע יר געװפאטגעדזש פעימענטס !ארבערענס (פארלײכטערונג) אױף מארטן האבן צוגעזאגט אנצובא

.  די בענק )Sandyסופערשטורעם סענדי (ון אלס א רעזולטאט פ עימענטספלאגן זיך צו מאכן פ סװאאײגנטימערס 

זעקס  ביזדרײ במשך עימענטס קײן פכן צו מאהײם אײגנטימערס נישט זיגע ערלױבן די דא בן אײנגעשטימט צוהא

!ארבערענס אין די ענדע פון די  עימענטספאדערן לאמפ סאם באלון פ מאנאטן און אנדעם װאס די בענק זאלן

װעלן פון הײם אײגנטימערס קרעדיט רעיטינגס די ז דע.  די בענק און סערװיסערס האבן אױך אײנגעשטימט אפעריא

 עקטירט װערן. נעגאטיװ אפנישט 

 

אנגעהױבן צו רטמענט דעפא לױפן אױס האט דער פעריאדעס!ארבערענס טיגע מאנא- די ערשטע דרײ אזיעצט 

לאמפ סאם פעימענטס.  נצע װאס זאגן אז מען פאדערט פון זײ גא הײם אײגנטימערסון אײניגע באקומען באריכטן פ

פארפאסטע זירט אױף ר נאטיצן באוזשעאז זײ ערהאלטן פרע־פארקלא גן אײניגע הײם אײגנטימערסאין צוגאב זא

סט אז זײ האבן פארפאקרעדיט אגענטורן יצירט נאטיפמען אז און  פעריאדע!ארבערענס עימענטס במשך די פ

 .פעימענטס

 

און האבן נישט געקענט  )Sandyסופערשטורעם סענדי (ון "א סאך ניו יארקערס זענען שװער געטראפן געװארן פ

הײם פארריכטונגען אױסגאבן אדער רעלאקעישאן קאסטן, , טאײנקונפון וסט פרלפאדעם לן זײערע בילס צוליב צא
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אױף מארטגעדזש !ארבערענס ון אין די פארעם פ הײם אײגנטימערסר האבן בענק אנגעבאטן רעליף פאדעריבער 

טן יענע רעליף און .  "עס װאלט געװען אומלאגיש אנצובאגעזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט," פעימענטס

הײם  מצב.  א לןנאנציעפי רןשװעא אין  הײם אײגנטימערסלאמפ סאם פעימענטס פון ערװערטן צו יעצט 

ט זיך פאר דרײ חדשים הא מארטגעדזש פעימענטסלן ײנמאל אױסצאאװער האט געקענט אױפ אײגנטימער

   "לן.אױסצוצאלעס אן מער צײט .  איבעריגע מענטשן דארפ!ארבערענסקײן נישט גענױטיגט אין בכלל מסתמא 

 

 ), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געזאגט,Benjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

ען זענען איזאלירטע קומבעבן מען צי די באקלאגענישן װאס מיר האין כדי צו באשטונגערשאױספא פירן"מיר 

הײם ן ז זאגן אז זײ װעלן העלפלױנישט בטענדענץ.  בענק קענען  אן אלארמירנדעון אינצידענטן אדער א טײל פ

 ."טגזאגעצוזײ האבן  װאס ילן, זײ מוזן אױך אױספ)Sandyסענדי ( וןװאס זענען געשעדיגט געװארן פ אײגנטימערס

 

הײם ון ל פצא דיציע איבער פארלאנגט אינפארמאסופערינטענדענט ט דער אנשטאלטן האאין בריװן צו 

ס און פראקטיקן פארבונדעטע פאליסי-!ארבערענס, !ארבערענסקומען בן געבעטן און באװאס הא אײגנטימערס

זײן װיליג , און צי זײ װעלן עס!ארבערענסלעמענטירט אימפבן האאנשטאלטן זױ די װיא ,אױסבארגערספון 

װעלכע  און איןן שטורעם 'כחדשים נא 12במשך ביז צו אנצובאטן מחילה פון פרינציפ און אינטערעסט פעימענטס 

 אומשטענדן. 

 

זאלן צושטעלן אינפארמאציע  מארטגעדזש סערװיסערסבענק און אז רטמענט אױספרעג בעט דער דעפאאין זײן 

  רײן׃.  די ספעציפישע אינפארמאציע װאס דער דעפארטמענט זוכט רעכנט א12'ן דעפארטמענט ביז מערץ רפא

הײם אײגנטימערס װאס ערהאלטן װיאזױ אױסבארגערס האבן געטױשט זײערע אינעװײניגע פראצעסן כדי  •

 על פימען קײן קאסטומער סטעיטמענטס אדער פרע־פארקלאוזשער נאטיצן זאלן נישט באקו!ארבערענס 

  טעות, און זאלן נישט באריכטעט װערן אלס הינטערשטעליג אין זײערע פעימענטס צו קרעדיט אגענטורן. 

  טערמינען פאר בארגערס.ארבערענס צי די אנשטאלטן האבן צוגעשטעלט א שריפטליכע באשרײבונג פון פ •

פרע־פארקלאוזשער אקטיװיטעט װאס איז גענומען אדער סוספענדירט געװארן דורך די  פארקלאוזשער און •

 .פעריאדע!ארבערענס  אנשטאלטן במשך די

 

נדערע הײם אײגנטימערס מיט פראגראמען, װי אױך אלע א !ארבערענסטײליגן זיך אין װאס בא הײם אײגנטימערס

געבעטן צו באזוכן א דיזאסטער גאר שטארק ורעם װערן 'ן שטרבונדן מיטג אדער אינשורענס פראגעס פאנקירונאב

ײן.  טלדער רופן דעם דעפארטמענט'ס שטורעם האא ,דעפארטמענט דורכ'ן פטסטעגעאסיסטענס צענטער 

טלײן, ם הא.  די שטורעwww.dfs.ny.govרטמענט'ס װעבסײט, טערן זענען געליסטעט אױפ'ן דעפאסיסטענס צענא

 5אינדערפרי ביז  10ג, און פון , מאנטאג ביז פרײטאבײנאכט 8אינדערפרי ביז  8ון איז אפן פ, 339-1759 (800)

 נאכמיטאג שבת און זונטאג.
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