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טוען אנבאטן נק און מארטגעדזש סערװיסערס עט סטעיט בהױפז אמעלדט  גאװערנאר קואמא
 סענדי וןרעזולטאט פלס בארגערס אר הײם מארטגעדזש רעליף פא

 
 טעג 90 במשךשפעטע קנסות קײן אדער וזשערס לארקפאשום רײן קײן רעליף רעכנט א

 
נק און מארטגעדזש ערנאר ענדרו מ. קואמא האט הײנט געמאלדן אז עטליכע הױפט סטעטי־טשארטערד בװעגא

דורך  טבארגערס אין די געגנטער אפעקטירמארטגעדזש הײם ר אנצובאטן רעליף פא בן צושטימטהא סערװיסערס
 90 במשךשפעטע קנסות קײן אדער עלער, קײן שום פארקלאוזשערס ארײנגערעכנט, אין פילע פשטורעם סענדי, 

 טעג.
 

 Apple Savings Bank, Dimeרײן רעכענען א פראגראמעןו הלװאה רעליף ס שטעלן צװא נקסטעטי־טשארטערד בע
Savings Bank of Williamsburg, Emigrant Savings Bank, M&T Bank, New York Community Bank, 

Ridgewood Savings Bank, Hanover Community Bank  .מארטגעדזש סטעיט־רעגיסטרירטע , צװישן איבריגעס
 ,Citi Mortgage, Homeward Residential רעכענען ארײן פראגראמעןװאס שטעלן צו הלװאה רעליף  סערװיסערס

Ocwen Loan Servicing, Nationstar אױך אנדערע. , װי 
 
מיט , בשעת אנדערע פלאגן זיך אנע עלעקטעריציטעט און רלױרןפאלעס אבן ניו יארקערס האטױזענטער “

נטשן זײן הינטערשטעליג נכע מעאלס א רעזולטאט קענען מאמוניקירן.  הײט צו פארן און קאגרעניצטע געלעגנבא
ן שטאלץ ן.  איך ביבאנק קנסות און שטראפ אנדערע ברענגען אױף זיךעס אדער מארטגעדזשעימענטס אױף מיט פ
בן הא מארטגעדזש סערװיסערסרק סטעיט טשארטערד בענק און רעגיסטרירטע ן אז הױפט ניו יאגצו זא

מיט די שװעריגקײטן און נגלען שױן װתר צו זײן אױף קנסות און שטראפן כדי בארגערס, װעלכע ראמימט אײנגעשט
װעלכע סטעיט טשארטערד  איך אפעליר צו סײצאות.  ודי הך אט נאבן זאלן נישט הא ,ערהױלונגון אױסגאבן פ

װעלכע האבן נאכנישט צוגעשטעלט קײן רעליף פראגראמען פאר בארגערס צו  מארטגעדזש סערװיסערסבענק און 
 גט.געזאט גאװערנאר קואמא הא ”,ס זעלבעטאן דא

 
צופיל מענטשן האבן שױן “, זאגטס, האט געבענדזשאמין מ. לאוסקי, סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסע

מאכן די פראבלעם ערגער רריכטונגען.  מיר װעלן נישט דער װעלן דארפן טאן שװערע פאארלױרן זײערע הײמען אפ
פראבלעמען װײל זײ  נטװיקלען פינאנציעלעדורך ברענגען דערצו אז מענטשן זאלן פארלירן זײערע הײמען אדער א

צו עימענטס צוליב דעם שטורעם.  מיר װעלן װײטער פארזעצן פ מארטגעדזשיכע צײטלקײן  צאלןקענען נישט 
  ”ון סענדי.צו באשיצן יענע װאס לײדן פ מארטגעדזש סערװיסערסרבעטן מיט בענק און א
 

ענק ישע בע ספעציפקריטן זײעררגערס זאלן קאנטאאון באאנשטאלט צו  טלאון אנשטמעגן זיך װאריאירן פ לןדעטא
מיט  מארטגעדזש סערװיסערסרבעטן בענק און אין אלגעמײן ארטים.  ס פאר פש סערװיסערמארטגעדזדער א
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בארגערס װעלכע זענען געשעדיגט געװארן אלס א רעזולטאט פון שטורעם סענדי און טוען אנבאטן די פאלגנדע 
 ון רעליף׃ טײפס פ

 .עװיקשאנסאפשטופן פון פארקלאוזשערס און ג אט-90 •

 ע קנסות אױף מארטגעדזש פעימענטס, ארײנגערעכנט אנלײן פעימענטס.װעיװער פון שפעטג אט-90 •

ג אדער מער פָארבערענס אױף מארטגעדזש פעימענטס װאו דער בארגער איז אט-90אין אײניגע פאלן  •
 אפעקטירט געװארן דורך דעם שטורעם און זוכט רעליף.

 אבער נישט פינאנסירט געװארן.װעיװער פון אינטערעסע װאו א רעפײנענסינג טראנסאקציע איז געשלאסן,  •

פאר בארגערס אין א פראבע מאדיפיקאציע װעלן שפעטע פעימענטס נישט נעגאטיװ אפעקטירן אזא  •
 מאדיפיקאציעס. מארטגעדזשסטאטוס אדער פארמײדן דעם בארגער פון פארזיכערן פערמאנענטע 

ס אױב בארגערס צאלן סערװיסערס װעלן נישט נאטיפיצירן קײן קרעדיט ביורא מארטגעדזשבענק און  •
 שפעטע פעימענטס.

צן אפשא פונדאסנײלן זײ זאס מארטגעדזש סערװיסערעלירט צו בענק און לאוסקי האט אױך אפ סופערינטענדענט
הלװאות.   געזונטעכן געברױכן דורך מא כצוקעמען יענעדי יעצטיגע קרעדיט געברױכן פון קאמיוניטיס צו העלפן נא

 רגער דורךבא עםנעונגען פון א באטראפליכטרעסטרוקטורירן חובות פארפ פארזיכטיגזײ זאלן אױך באטראכטן 
 עימענט תנאים. טױשן אדער צופאסן פ

 
העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך צו  אין ילן א הױפט ראלעקענען שפ סמארטגעדזש סערװיסערלע בענק און לאקא“

סופערינטענדענט האט  ”ר דעם שטורעם,בעפא אוקסילט א הױפט ראלע אין זײער װערהױלן, אזױװי זײ האבן געשפ
אז אלס  סמארטגעדזש סערװיסערנט האט אױך דערמא גט.  סופערינטענדענט בענדזשאמין לאוסקיגעזאלאוסקי 

פון הײם  נײונגן־באדער נאקענסעלעישאן א רענדיגונג,פארארדענונג װאס פארבאט די פא דיא רעזולטאט פון 
רס ָא, קענען סערװיסערס נישט פ26טעג אנפאנגנדיג אקטאבער  30ס במשך אײגנטימערס אינשורענס פאליסי

טום.  אין געװען אין קראפט זינט דעם דא אינשורענסװעמענס  אינשורענס אױף סײ װעלכן הײם אײגנטימער פלאצירן
צן שיצירטע אינשורענס צו באלאָארס־פישט קײן פרף מען נװעט בלײבן, דא הײם אײגנטימערס אינשורענס װיבאלד

 . פון אױסבארגערס די אינטערעסן
 

הײם  צירטע אינשורענט אױב ארס־פלאָאלס פגעװײנליך האבן סערװיסערס א רעכט צו קױפן װאס איז באקאנט א
ט װען הײם רטגעדזש.  דאס פאסירט אפדערט דורך די מאהאלט נישט אױף די אינשורענס געפא אײגנטימער

פיל יש איז טיפ רס־פלאצירטע אינשורענטָאפעימענטס.  פ דזשאײגנטימערס זענען הינטערשטעליג מיט מארטגע
ר דעם פיל װײניגער שוץ פא וצ אפט שטעלטעס בער , אהײם אײגנטימער טײערער פון די דעקונג געקױפט דורך א

 הײם אײגנטימער.
 

 ון שטורעםאפעקטירט פ ומערסטספינאנציעלע אנשטאלטן װאס זוכן מערערע אנװײזונגען װיאזױ צו העלפן קא
-518-473יס אױף ן געבעטן בכל לשון של בקשה צו קאנטאקטירן דעם דעפארטמענט'ס אלבעני אפסענדי זענע

6160. 
 

, אן עקאנאמישע יושר'דיגקײט ארגאניזאציע באזירט אין ניו יארק סיטי, NEDAPון ודװיג, קא־דירעקטאר פל סארא
ילע סטעיט בענק און פי איבערצוצײגן נדלען שנעל כדלױבט גאװערנאר קואמא פאר האNEDAP “גט, האט געזא

ס נאך הײם אײגנטימערר פא פארלײכטערונגג פארקלאוזשער אט-90א אײנצושטימען צו  סמארטגעדזש סערװיסער
אין דעם סטעיט װעלן פאלגן די דאזיגע ס טוען ביזנעס ריקעין.  מיר האפן אז אלע אױסבארגערס װאדעם הא
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און  עגמת נפש מארטגעדזשון צו פארמײדן נאך א כװאליע פװעלכע זענען דרינגענד נױטיג מען, מאסנא
 ”ן דורך דעם שטורעם.רק קאמיוניטיס באטראפפארקלאוזשערס אין ניו יא

'ס גאװערנאר קואמאדירן מיר אפלא“, האט געזאגט, סטיס סענטער, סיניאר אטארני, עמפײער דזשאקױרסען קיף
 הײם אײגנטימערסילע פװאס װעט דערפרײען  ונגפארלײכטערשנעל רעאגירן און גלױבן אז עס װעט זײן א 

טירליכע צוליב א נאט פרלירט אײנקונמען פאדער ס הײם איז געשעדיגט אנדורך סענדי.  װען עמעצען באטראפ
צײטװײליגע  און מענטשן דארפן פשוט א ענישןבאדערפנײע לעבן  עס שטעלן זיך ארױס ,װי סענדי קאטאסטראפע
 ליכערמאנאט-דרײ דערונגען.  מען האפט אז ליכטאנציעלע פארפינלערע פפון זײערע רעגו פארלײכטערונג

רך די בענק װעלן זײן גענוג צײט רן דוטן געװאװאס זענען אנגעבא עימענטסָארבערענס פון פפריום און מאראטא
ן אז ס איז דער ערשטער שריט אוזיך װידער אױפצושטעלן אױף די פיס.  מיר האפן אױך אז דאר רוב מענטשן פא

אױסבארגערס װעלן פארזעצן צו ארבעטן נאך דעם מאראטאריום מיט די ערגסט באטראפענע הײם אײגנטימערס 
 ”ון זײערע הײמען.טאטאלע פארלוסט פ שװערערע שאדענעס אדער אבן געליטן װעלכע הא
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