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) FREDDIE MAC) און �רעדי מעק (FANNIE MAEז �עני מעי (אדמיניסטראציע פאדערט א )CUOMO( קואמא

ײקס �גרױסע ס ) מיטSANDYטרעפן קרבנות פון סענדי (ע קענען גרעניצנדע גײדלײנס װעלכזאלן ענדערן בא

 עימענטספ אין זײערע מארטגעדזש

 

) און �רעדי מעק �Fannie Maeעני מעי ( געשטיצט פון) קרבנות מיט הלװאות Sandyסענדי ( פון טױזנטער

)Freddie Mac(  ײק װא טערטעאומערװא שטױסן אױף אןזיך אנקענען�ישט ערלױבן אין ס זײ קענען זיך נס

 עימענטספ מארטגעדזש

 

) און זײער רעגולאטאר, די Freddie), �רעדי (Fannieאדמיניסטראציע פארלאנגט אז �עני ( )Cuomo( קואמא

 רטיג ענדערן זײערע רעגולאציעס), זאלן זאפאFHFAגענטור (האוזינג פינאנץ א פעדעראלע

 

אדמיניסטראציע פאדערט אז �עני ז זײן א געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

) זאלן ענדערן באגרעניצנדע גײדלײנס װעלכע קענען טרעפן Freddie Mac) און �רעדי מעק (Fannie Maeמעי (

.  ) מיט גרױסע ס�ײקס אין זײערע מארטגעדזש פעימענטסSandyסענדי (סופערשטורעם קרבנות פון טױזנטער פון 

ל ז א טיפישע משפחה זאליסיס קענען ברענגען דערצו איעצטיגע פא )Freddie( 'ס�רעדי און )�Fannieעני (

זען א דער א $,6,000ון מער װי פ מארטגעדזש פעימענטלון בארטיגע זאפא צו מאכן אגעצװאונגען װערן 

 צענט.פרא $50 אדער 500ון מער װי ס�ײק פ פעימענטטליכע מאנא

 

קט בריװן צו די שעף ט הײנט געשיהא) DFS( טמענט פון פינאנציעלע סערװיסעסדעפאררק סטעיט דער ניו יא

די  ר,, װי אױך צו זײער רעגולאטא)Freddie Mac) און �רעדי מעק (�Fannie Maeעני מעי (ון עקזעקיוטיװ אפיצירן פ

באגרעניצנדע יענע ענדערן  זײ זאלן, בעטנדיג זײ בכל לשון של בקשה )FHFAפעדעראלע האוזינג פינאנץ אגענטור (

 .)Sandyסענדי (סופערשטורעם ון פאר הײם אײגנטימערס אפעקטירט פגײדלײנס 

 

מארטגעדזש ס�ײקן צו פלוצלינג בן בענק ליסיס ערלױגענע פאאײ )Freddie( 'ס�רעדי און )�Fannieעני ("

צובױען ערהױלן, צוריק אױפװעלכע פלאגן זיך נאכאלץ זיך צו  ) קרבנותSandyסענדי (ון פון טױזנטער פ פעימענטס

, װעלן די נישטגאר טוט.  "אױב מען געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האטאון בלײבן אין זײערע הײמען," 

פעלדז.  מײן אדמיניסטראציע וזשער דאזיגע הײם אײגנטימערס זײן אין א געפאר פון אראפפאלן פון דעם פארקלא

זײ זאלן נעמען זאפארטיגע שריט צו ענדערן  )Freddie Macעדי מעק () און �ר�Fannie Maeעני מעי (עלירט צו אפ

זאלן קענען פארזעצן צו מאכן פארשריט אױפ'ן װעג  ) קרבנותSandyסענדי ('יושר'דיגע גײדלײנס כדי מזיגע אודי דא

 ."געשיקט װערן צום אנהױבט , אנשטאװעריפון רעקא
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) Sandyסענדי (קענען צװינגען  יעצטיגע גײדלײנס )Freddie Mac( 'ס) און �רעדי מעק�Fannie Maeעני מעי (

'ן כנא מארטגעדזש פעימענטסדעס אױף זײערע װאס האבן ערהאלטן צײטװײליגע '�ארבערענס' פעריא קרבנות

זען דער , אלטןסכום פון רעליף װאס זײ האבן ערהא נצן'ן גארפא ספעימענטריזאפארטיגע באלון כן שטורעם צו מא

א שנעלע רעאקציע  נגטפארלא'ס בריװ DFS . מארטגעדזש פעימענטס טליכעמאנאאין זײערע ײק ס� רטיגעזאפא א

ון הײם דרינגענדע געברױכן פון די אין ליכט פ FHFAאון  )�Freddie Macרעדי מעק ( ,)�Fannie Maeעני מעי (ון פ

 אײגנטימערס. 

 

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

ו נגענהײט צאין די פארגא )Freddie Mac) און �רעדי מעק (�Fannie Maeעני מעי (רבײט מיט יר האבן געא"מ

מיר ערװארטן , און ) קרבנותSandyסענדי (געשעדיגט  'יושר'דיגמאולטן דלײנס װאעלער װען זײערע גײאדרעסירן פ

עס איז קריטיש װיכטיג אז די דאזיגע קאמפאניס זאלן נעמען ל אױך.  דאס מא ריכטיג עןהאנדללן װידער אז זײ װע

ביוראקראטיע בשעת זײ גײען אן  געשטערט װערן דורךזאלן נישט  ) קרבנותSandyסענדי (כדי  שריטרטיגע זאפא

 ס לעבן."ן און צוריק אױפבױען דארריכטן זײערע הײמעמיט די שװערע ארבײט פון פא

 

מארטגעדזש ל בענק און מאך מיט א צאן אפעשלאסן אג DFSט דורך הא אדמיניסטראציע) Cuomo( קואמאדי 

פאר הײם  מארטגעדזש פעימענטסדע אױף �ארבעראנס פעיריא אטן כדי אנצובא 2012אין ענדע  סערװיסערס

זיך עס הײבן דאנס פעריארבעראיצט אז די ערשטע פא.  )Sandyסענדי (סופערשטורעם ון אײגנטימערס געטראפן פ

ר הײם באקומען באריכטן און באקלאגענישן איבער די ריפעימענט פלענער אנגעבאטן פא DFSט , האן צו ענדיגןא

סערװיסערס טוען אין פילע פעלער אנבאטן א פארלענגערונג פון די לענג פון די אײגנטימערס.  בשעת בענק און 

בן הא ון די הלװאה,אין די ענדע פװאס קומט ל אפצא רעסט טראגנדען־אינטאדער דער אױסװאל פון א נא ,הלװאה

ות װאס זײ ר הלװאבענק און סערװיסערס אױך באריכטעט אז זײ קענען אנבאטן די דאזיגע אפציעס בלױז פא

 �Fannieעני מעי (דורך  געשטיצטגרעניצונגען אױף הלװאות פולקאם.  זײ האבן געזאגט אז שטרענגע בא גןפארמא

Maeאון �רעדי מעק ( )Freddie Mac( לע הײם אײגנטימערס. ערלױבן זײ נישט אנצובאטן יענע אפציעס פאר א 

 

) �Fannie Maeעני מעי (געבעטן  אדמיניסטראציע) Cuomo( קואמאדי בלעם בעט כדי צו פארריכטן די דאזיגע פרא

מקײט צו בױגזא עבן בענק און סערװיסערס דילן גלשון של בקשה זײ זא בכל )Freddie Macאון �רעדי מעק (

 הלװאות )Freddie Mac) און �רעדי מעק (�Fannie Maeעני מעי (עימענטס אױף פאררעכענען פארבעראנס ריפ

גן װאס זײ פארמא הלװאות פאררעכענעןיענע בענק און סערװיסערס װי  פונקט אזױ ) קרבנותSandyסענדי (ר פא

 )Freddie Mac) און �רעדי מעק (�Fannie Maeעני מעי ( טןל.  דורך ארױסגעבן די דאזיגע אנװײזונג װאפולקאם

 קואמאפארלאנג פון די אױפ'ן , װען 2013ר אין פעברוא געשאפןדענט װאס זײ האבן רעצעגעפאלגט דעם פ

)Cuomo (טירן לעמענפאניס געפאדערט אז בענק און סערװיסערס זאלן אימפהאבן יענע קאמ אדמיניסטראציע

אין  הלװאות )Freddie Mac) און �רעדי מעק (�Fannie Maeעני מעי (ליסיס אױף אינשורענס קלעים סעטלמענט פא

 .פולקאםגן װאס זײ פארמא ליסיס גענוצט אין הלװאותמיט פאאײנקלאנג 

 

צו שנײדן ביוראקראטיע פאר ל געביטן כדי ער געארבײט איבער א צאהאט שװ אדמיניסטראציע) Cuomo( קואמאדי 

ונען אז א סאך אױספארשונג האט געפ DFS .  א)Sandyסענדי (ערשטורעם סופון הײם אײגנטימערס אפעקטירט פ

קרבנות װאס קריגן אינשורענס קלעים טשעקס שטױסן זיך אן אױף א שטערונג  )Sandyסופערשטורעם סענדי (

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

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

 2012דעצעמבער אינדארסירונג פונעם טשעק אײדער דער הײם אײגנטימער קען האבן צוטריט צו די פאנדן.  אין 

און הױפט בענק עררײכט אן אפמאך װאס האט פארבעסערט  פון פינאנציעלע סערװיסעסהאבן דער דעפארטמענט 

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

פארלײגנדיג א ליסטע פון בעסטע פראקטיקן כדי  ,2013פעברואר בענק און מארטגעדזש סערװיסערס אין  בריװ צו

 צו העלפן ברענגען רעליף פאר הײם אײגנטימער שנעלער.
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 DFSט , האפארשנעלערטזיגע טױשונגען און זיך דא בשעת רוב בענק און סערװיסערס האבן געאגירט אױף די

טיסטיק רגסטע סטאיצירט די צען בענק מיט די עאון אידענטיפ 2013רשונג אין מערץ אױסגעפירט נאך אן אױספא

געבעטן בכל האט זײ און ) קרבנות Sandyפאר סופערשטורעם סענדי (ון אינשורענס קלעימס בנוגע די אױסצאלונג פ

יענע פאנדן פאר אפעקטירטע הײם אײגנטימערס.  אין יענע צײט  אױסצוצאלןצואײלן זיך זאלן זײ  לשון של בקשה

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

 בריװ.   2013האט פארגעלײגט אין זײן פעברואר  DFSאימפלעמענטירן די בעסטע פראקטיקן װאס 

 

  יענע פראקטיקן רעכענען ארײן׃

 

. פובליצירן קלארע אינפארמאציע װאס מען קען זי גרינג טרעפן אױף זײערע װעבסײטן, באשרײבנדיג די 1

עלנדיג קאפיעס פון נױטיגע פארעמס, און ליסטענדיג פראצעדורן װאס זענען נױטיג כדי ארױסצוגעבן פאנדן, צושט

 דירעקטע קאנטאקט אינפארמאציע פאר קאנסומער רעפרעזענטאנטן. 

 . באשטימען אן אײנצעלנע קאנטאקט פאר הײם אײגנטימערס. 2

. תיכף ארױסגעבן אלע פאנדן װאס זענען דעזיגנירט דורך די אינשורענס קאמפאני אלס "עמערדזשענסי" אדער 3

 װענס" פאנדן. "עד

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

פעקסעס און אימעילס זאלן האבן א באזונדערע, דעזיגנירטע פעקס נומער אדער אימעל אדרעסע כדי צו 

 פארשנעלען פראצעסירן. 

 ענטן במשך יעדע פאזע פון פארריכטונג.. מינימיזירן דעם צאל פון נױטיגע דאקומ5

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

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

ם טאג װען מען האט זײ . נאכדעם װאס אלע דאקומענטן זענען ערהאלטן געװארן, ארױסגעבן פאנדן אינע8

 ערהאלטן.

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

 דעטאלירטע אינסטרוקציעס איבער צוגאבליכע פאדערונגען. 

  . 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.

 . פאדערן אינספעקציע נאר אױב עס איז ספעציפיש געפאדערט דורך אינװעסטאר אנװײזונגען.12

סשיקן אינספעקטארן במשך צװײ טעג זינט מען װערט געװאױר איבער . װאו אינספעקציע פעלט זיך אױס, ארױ13

 דעם הײם אײגנטימער'ס פארלאנג פאר אזא אינספעקציע.

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

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

שפענדעט אױף הײם פארריכטונגען, ארױסגעבן טשעק אדער עלעקטראנישע טראנספער דירעקט און גע

 אױסשליסליך צום הײם אײגנטימער. 

 . אױפהאלטן גענוג סטעף כדי אױסצופאלגן אלע אױבנדערמאנטע פראקטיקן.16
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