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 2013, 19מערץ  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 

אױספארשונג אידענטיפיצירט בענק מיט די ערגסטע סענדי  DFS) מעלדט אז CUOMOגאװערנאר קואמא (

)SANDYעיד סטאטיסטיק ( 

אינשורענס פאנדן  )Sandyסענדי (ון די עט האלב פי 'אונטערשטע צען' בענק צוריק כמד טןהאלאין דורכשניט 

נצע די גא דורכאױסצענט פרא 17דורכשניטליכע  וןװאס זײ האבן ערהאלטן, װאס איז גאר העכער פ

 אינדוסטריע

 

טירטע הײם עקעיד פאר אפ ) אינשורענסSandyסענדי (די 'אונטערשטע צען' בענק האלטן צוריק מילינען אין 

 אײגנטימער

 

) האט הײנט געמאלדן אז דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע Andrew M. Cuomoגאװערנאר ענדרו עם. קואמא (

בענק מיט די ערגסטע סטאטיסטיק בנוגע דאס 'אונטערשטע צען'  ) האט אידענטיפיצירט דיDFSסערװיסעס (

זײ זאלן אז יצירט ון האט זײ נאטיפ) קרבנות אSandyסופערשטורעם סענדי ( פאראױסצאלן אינשורענס קלעימס 

   הײם אײגנטימער.עקטירטע ר אפפאנדן פא צאלןצוצואײלן אױסזיך 

 

הײם אײגנטימער אפעקטירט פון ר כדי צו שנײדן ביוראקראטיע פארבעט געאט שװער "דער סטעיט הא

ערהױלן זיך צו  צובױען אוןריק אױפוזיך צכדי ן זײ זאלן קריגן רעליף װאס זײ דארפ ,)Sandyסופערשטורעם סענדי (

זײן ביז יעדער רידן .  "בשעת מיר װעלן נישט צופ) געזאגטCuomoמשנעלסטן," האט גאװערנאר קואמא (װי א

גאר  שלעפןצו  ראײנער פון די קרבנות קריגט יעדן דאלאר װאס זײ זענען בארעכטיגט דערצו, זעצן אײניגע בענק פא

 ."צײט זײ זאלן זיך צואײלן ס איז שױןאון עבענק איבעריגע די הינטער 

 

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

נען אין די בענק װאס זײער פערפארמאנס איז די ערגסטע, שלעפן גאר הינטער די פירערס און האלטן צוריק מיליא"

פון נדלונג פיל בעסערע באהארדינען פא לט זיך דרינגענד אױס.  הײם אײגנטימערעפס עיד װא) Sandyסענדי (

ײלן אצוצו כדי רױסגעגעבןמאכן אז די דאזיגע פאנדן װערן א ן זיכער צוזײערע בענק און מיר װעלן פארזעצן צו קעמפ

 װערי."די רעקא

 

עם נפו 33האט איבערגעקוקט װאס  – )DFSפונעם דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס ( אױספארשונגאן 

 ז׃א האט אױפגעדעקט –נד'ס גרעסטע בענק און מארטגעדזש סערװיסערס לא

סענדי ון די פראצענט) פ 44עט האלב (אין דורכשניט האלטן די 'אונטערשטע צען' בענק צוריק כמ •

)Sandy 17כע דורכשניטלידי װאס זײ האבן ערהאלטן, װאס איז גאר העכער פון  קלעימס) אינשורענס 

 .פראצענט דורכאױס די גאנצע אינדוסטריע
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) אינשורענס Sandyסענדי (ר טשעקס פא 1,109 יענע 'אונטערשטע צען' בענק האלטן יעצט צוריק •

 ן. $ מיליא41, א סך הכל פון כמעט קלעימס

 71ערטל (כמעט דרײ פ לץ צוריקנאכא , האלטSelene Financeון די 'אונטערשטע צען', אײן מיטגליד פ •

אונטערשטע נק אין די קײן בא) אינשורענס פאנדן װאס זי האט ערהאלטן.  Sandyסענדי (ון די פ פראצענט)

) אינשורענס פאנדן װאס זי האט Sandyסענדי (פראצענט פון די  38ון צוריק װײניגער פניט לט הא צען

 ערהאלטן.

 

DFSפונעם לאנד'ס גרעסטע בענק  דרײאיבערזיכט האט געװיזן אז  'ס– CitiMortgage, JPMorgan Chase  און

Bank of America –  אינשורענס פאנדן װאס זײ האט די פון  צענטפרא 11אין דורכשניט בלױז צוריק יעצט האלטן

װאס פראצענט פון יעדן דאלאר  89דרײ בענק אױסגעצאלט מער פון  יענעבן אין אנדערע װערטער הא ערהאלטן. 

פראצענט פון יעדן דאלאר  90בן יעצט אױסגעצאלט מער פון יסערס האון סערװ.  זעקס בענק א ערהאלטן בןזײ הא

$ 1.1איבערגעקוקט אױסגעצאלט מער פון זײ ט הא DFSס .  בסך הכל האבן די בענק װאערהאלטן בןװאס זײ הא

 .) אינשורענס קלעימס פאר הײם אײגנטימערSandyסענדי (אין  יליאןב

נות װאס קריגן אינשורענס קלעים טשעקס שטױסן זיך אן אױף א קרב )Sandyסופערשטורעם סענדי (א סאך 

שטערונג װאס זײ האבן עס אפט נישט ערװארטעט׃ דער טשעק איז ארױסגעגעבן בשותפות צו דעם הײם 

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

טשעק אײדער דער הײם אײגנטימער קען האבן צוטריט צו די פאנדן.  די דאזיגע באנק'ס אינדארסירונג פונעם 

 פאדערונג פון מארטגעדזש נאטיצן און אינשורענס קאנטראקטן. טעדאפלטע אינדארסירונג איז א סטאנדאר

 

ארטמענט און די הױפט בענק עררײכט אן אפמאך װאס האט פארבעסערט האבן דער דעפ 2012דעצעמבער אין 

 האט אױך געשיקט א דעם מצב דורך פארשנעלערן עדװענס טשעקס צו הײם אײגנטימער.  דער דעפארטמענט

פון בעסטע פראקטיקן כדי  ליסטעפארלײגנדיג א  2013ר עברואפס אין בריװ צו בענק און מארטגעדזש סערװיסער

 ר הײם אײגנטימער שנעלער.ף פארעליצו העלפן ברענגען 

בן בענק און ענין אין פעברואר, האלטן איבער דעם 'ס לעצטע בריװ צו פינאנציעלע אנשטאדעפארטמענט םזינט דע

$ מיליאן פאר שטורעם קרבנות, אין 112ארױסגעבן נאך ז זײ װעלן תכיף מארטגעדזש סערװיסערס געזאגט א

 JP –בענק און סערװיסערס  ףינצלונגען.  נאכמער האבן רעפרעזענטאנטן פון פב צו זײערע רעגולערע אױסצוגא

Morgan Chase, Wells Fargo, CitiMortgage, Bank of America  אוןOcwen – ון פארברענגט די ערשטע װאך פ

ניו יארקערס  600 װיגעהאלפן מער  בציבוראסטער אסיסטענס צענטערס איבער דעם רעגיאן און דיז DFSמענץ אין 

 נדן. ס פאון זײערע אינשורענמיט די ארױסגעבונג פ

האבן רוב הױבט בענק  DFS) האט געזאגט, "אױפ'ן דרינגענדע פארלאנג פון Lawskyסופערינטענדענט לאוסקי (

ין די דאזיגע פרעצעדענטלאזע אומשטענדן ארױסצוגעבן געלטער פאר גענומען פרעצעדענטלאזע מאססנאמען א

זײערע קאסטומערס כדי זײ העלפן זיך צו ערהױלן.  מיר שאצן יענע מיען און פאדערן אז זײערע קאנקורענטן זאלן 

  נאכפאלגן זײער בײשפיל."

) קרבנות װאס זײ Sandyענדי (סר און דער סכום פון אינשורענס פאנדן פא 'אונטערשטע צען' בענקון די א ליסטע פ

  אונטן׃ געבןגע װערטלטן הא
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פון  סך הכל

אינשורענס 

פאנדן װאס 

נאכאלץ  װערן

 געהאלטן

פראצענט פון 

אינשורענס 

 װערןפאנדן װאס 

נאכאלץ 

 געהאלטן

Selene Finance  $1,872,333  71% 

Select Portfolio  $4,859,158  56% 

Astoria Federal $3,668,003  48% 

Capital One $3,700,158  45% 

Nationstar Mortgage $6,032,216  44% 

Flagstar $2,922,580  43% 

Specialized Loan $1,373,576  41% 

OneWest Bank $14,332,160  39% 

Sun Trust Mortgage $712,884  39% 

Mid-Island Mortgage $1,251,184  38% 

סך הכל אין 

 44%  $40,724,252 יטליכע %דאלארן/דורכשנ

זײ זאלן בכל לשון של בקשה  בענק און סערװיסערס געבעטן) װידער Lawskyסופערינטענדענט לאוסקי (הײנט האט 

יענע פראקטיקן בריװ.   2013ר פעברוארגעלײגט אין זײן האט פא DFSס װאלעמענטירן די בעסטע פראקטיקן אימפ

 רײן׃רעכענען א

פארמאציע װאס מען קען זי גרינג טרעפן אױף זײערע װעבסײטן, באשרײבנדיג די . פובליצירן קלארע אינ1

פראצעדורן װאס זענען נױטיג כדי ארױסצוגעבן פאנדן, צושטעלנדיג קאפיעס פון נױטיגע פארעמס, און 

 ליסטענדיג דירעקטע קאנטאקט אינפארמאציע פאר קאנסומער רעפרעזענטאנטן.

 פאר הײם אײגנטימער.. באשטימען אן אײנצעלנע קאנטאקט 2
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. תיכף ארױסגעבן אלע פאנדן װאס זענען דעזיגנירט דורך די אינשורענס קאמפאני אלס "עמערדזשענסי" 3

 אדער "עדװענס" פאנדן.

-)Sandyשטורעם סענדי (. ערלױבן אײנצוגעבן נױטיגע דאקומענטן דורך פעקס אדער אימעיל.  4

אזונדערע, דעזיגנירטע פעקס נומער אדער אימעל פארבונדעטע פעקסעס און אימעילס זאלן האבן א ב

 אדרעסע כדי צו פארשנעלען פראצעסירן.

 צאל נױטיגע דאקומענטן במשך יעדע פאזע פון פארריכטונג. די. מינימיזירן 5

. האלטן אלע אינשורענס פאנדן אין אן אינטערעס טראגנדע עסקראו אקאונט לטובת דעם הײם 6

 אײגנטימער.

 מעיל אינעם טאג װען מען האט עס ערהאלטן.. פראצעסירן אלע 7

. נאכדעם װאס אלע דאקומענטן זענען ערהאלטן געװארן, ארױסגעבן פאנדן אינעם טאג װען מען האט זײ 8

 ערהאלטן.

. אין פאל אױב זײ האבן נישט ערהאלטן אלע דאקומענטן, תיכף נאטיפיצירן דעם הײם אײגנטימער מיט 9

 צוגאבליכע פאדערונגען.דעטאלירטע אינסטרוקציעס איבער 

 . פאר יענע מיט ברענטשעס, אננעמען פאפירן און אינדארסירן טשעקס אין אלע ברענטש לאקאלן.10

. װאו פאנדן קענען נישט ארױסגעגעבן װערן פערזענליך אין א ברענטש לאקאל, אױסצאלן פאנדן דורך 11

 עלעקטראנישע טראנספער אדער איבערנאכט דעליװערי.

 ינספעקציע נאר אױב עס איז ספעציפיש געפאדערט דורך אינװעסטאר אנװײזונגען.. פאדערן א12

. װאו אינספעקציע פעלט זיך אױס, ארױסשיקן אינספעקטארן במשך צװײ טעג זינט מען װערט געװאױר 13

 איבער דעם הײם אײגנטימער'ס פארלאנג פאר אזא אינספעקציע.

 ס חשבון.. דורכפירן אלע אינספעקציעס אױפ'ן סערװיסער'14

. נאכדעם װאס מען קריגט אױפװײז אז דער הײם אײגנטימער זוכט אנטשעדיגונג נאר פאר געלט װאס 15

איז שױן געשפענדעט אױף הײם פארריכטונגען, ארױסגעבן טשעק אדער עלעקטראנישע טראנספער 

 דירעקט און אױסשליסליך צום הײם אײגנטימער.

  אלע אױבנדערמאנטע פראקטיקן.. אױפהאלטן גענוג סטעף כדי אױסצופאלגן 16
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