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 2012, 9נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

שטימען אײן מװתר צו זײן אױף נק עט סטעיט בהױפז אמעלדט ) CUOMO( גאװערנאר קואמא
 )SANDY( ון סענדירעזולטאט פלס קאנסומער קנסות א

 

) האט הײנט געמאלדן אז עטליכע הױפט סטעטי־טשארטערד Andrew M. Cuomoערנאר ענדרו מ. קואמא (גאװ
נסומערס קאקציע צו דעם װיאזױ אין רעאקנסות און שטראפן  א צאלמװתר צו זײן אױף  שטימטאײנגעבן האנק בע

עלן מװתר זײן אױף די װאס װ נק).  סטעטי־טשארטערד בעSandy( דורך שטורעם סענדירן געװא אפעקטירט זענען

 M&T Bank, Apple Savings, Dime Savings Bank of Williamsburgh, Emigrant Savingsען ארײןנערעכקנסות 

Bank  אוןNew York Community Bank. 

 

זײערע ארײנגערעכנט  –געװארן דורך דעם שטורעם  שטערטפאר"די לעבנס פון טױזענטער ניו יארקערס זענען 
אלס א "געזאגט.  ) Cuomo(קטיװיטעטן," האט גאװערנאר קואמא ונגען און אליכטנאנציעלע פארפגעװײנליכע פי

ברענגען אױף זיך זײן געצװאונגען צו רעזולטאט קענען מאנכע מענטשן זײן הינטערשטעליג מיט פעימענטס אדער 
קנסות אױב זײ  ATMײן קרמײדן נישט קענען פאװעלן זײ אפשר  ,צום בײשפילאנדערע באנק קנסות און שטראפן.  

הױפט בן , הארקערספון זײער אײגענע באנק.  כדי צו העלפן ניו יא ATMרבעטנדע קענען נישט טרעפן קײן א
זאלן נישט האבן  נסומערסקאשארטערד בענק אײנגעשטימט מװתר צו זײן אױף קנסות און שטראפן כדי -סטעיט

טשארטערד בענק װעלכע האבן נאכנישט לע ר פעדעראאדענאך אט די הוצאות.  איך אפעליר צו סײ װעלכע סטעיט 
 ."צו טאן דאס זעלבע קנסותזײערע מװתר געװען אױף 

 

), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געזאגט, Benjamin M. Lawskyבענדזשאמין מ. לאוסקי (
מיט די געגנטער װעלכע זײ נגען רבינדוזענען קאמיוניטי בענק מיט נאנטע פא נקסטעטי־טשארטערד בע"פילע 

לע ביזנעסער אין די פילע זענען װיליג צו שטיצן קאנסומערס און לאקאז קײן איבערראשונג אדינען, איז עס נישט בא
  לגן."דאס איז א סטאנדארד װאס איך האף אלע אונזערע בענק װעלן פאשװערע צײטן.  דאזיגע 

 

ן זײערע ספעציפישע בענק פאר ריטאנסומערס זאלן קאנטאקדעטאלן מעגן זיך װאריאירן פון באנק צו באנק און ק
ט צײטװײליג מװתר צו זײן אױף די פאלגנדע קנסות און שטראפן בן בענק אײנגעשטימהא ,פרטים.  אין אלגעמײן
  לענגער׃ נאך עלער , און אין אײניגע פ15ר װעמבעאמװײניגסטן ביז נא

 ATM קנסות 

 קנסות שפעטע פעימענט  

 עשיקטע שטעקס צוליב אומגענוגיגע פאנדסשטראפן פאר צוריקג 

 ער קנסותטראנספ באשיצונגט אװערדרעפ 



 

Yiddish 

 פאר סומער האט א געברױך נשטראפן פאר פריע ארױסצי פון סעיװינגס אין אומשטענדן װאו דער קא
 אלס א רעזולטאט פון די קאטאסטראפע  רן,קען דעמאנסטריער װאס פאנדס 

זײ זאלן ארבעטן מיט דעפאזיטארן אדער ך אפעלירט צו בענק ) האט אױLawskyסופערינטענדענט לאוסקי (
 פונדאסנײבארגערס װעלכע זענען אפעקטירט געװארן דורך די קאטאסטראפע.  בענק זאלן באטראכטן אפצושאצן 

די יעצטיגע קרעדיט געברױכן פון קאמיוניטיס צו העלפן נאכצוקעמען יענע געברױכן דורך מאכן אדער זיך באטײליגן 
ונטע הלװאות.  זײ זאלן אױך באטראכטן פארזיכטיג רעסטרוקטורירן חובות פארפליכטונגען פון א אין געז

 באטראפענעם בארגער דורך טױשן אדער צופאסן פעימענט תנאים.

 

"לאקאלע בענק קענען שפילן א הױפט ראלע אין העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך צו ערהױלן, אזױװי זײ האבן 
) Lawskyסופערינטענדענט לאוסקי (בעפאר דעם שטורעם," האט  אין זײער װאוקסגעשפילט א הױפט ראלע 

 געזאגט.

 

פינאנציעלע אנשטאלטן װאס זוכן מערערע אנװײזונגען װיאזױ צו העלפן קאסטומערס אפעקטירט פון שטורעם 
   אױף געבעטן בכל לשון של בקשה צו קאנטאקטירן דעם דעפארטמענט'ס אלבעני אפיס זענען) Sandy(סענדי 

518‐473‐6160. 

 

### 
 

 www.governor.ny.gov אױף טרעפן צו נײעס מער
 Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 | סטעיט יארק ניו


