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 2012, 12נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

אינשורענס דיזאסטער האטלײן צו העלפן ניו יארקערס  24/7מעלדט ) CUOMO(ואמא קגאװערנאר 
 )SANDY( ריקעין סענדיװאס ערהױלן זיך פון הא

 
יעלע דעפארטמענט פון פינאנצ דיז א לדן) האט הײנט געמאAndrew M. Cuomo( גאװערנאר ענדרו מ. קואמא

א טאג, זיבן טעג א װאך כדי צו העלפן ניו יארקערס שעה'ן  24ן זײן אפטלײן װעט שױן דיזאסטער הא סערװיסעס
שטורעם ערן קען ענטפ 800-339-1759טלײן אױף ).  די האSandyון האריקעין סענדי (װעלכע ערהױלן זיך פ

ערירט לײן אפטדי הא טהאריער .  פלעינטספאון העלפן קאסטומערס צו פײלן קאמאין שײכות מיט אינשורענס געס פרא
װען זינט  נאכמיטאג איבער סוף װאך 4צופרי ביז  9פון  אוןבײנאכט, מאנטאג דורך פרײטאג,  8צופרי ביז  8צװישן 

 האט נארװאס פאסירט. )Sandyהאריקעין סענדי (
 

סטן כדי זײ צו העלפן זיך צו ערס צו ערהאלטן אינשורענס הילף װי אמשנעלרק"עס איז קריטיש װיכטיג פאר ניו יא
טלײן װעט זײ ערמעגליכן צו די דאזיגע האגט.  "אגעז) Cuomoגאװערנאר קואמא (ונעם שטורעם," האט ערהױלן פ

 ג מיט סײ װעלכע אינשורענס אישוס אין שײכות מיט דעם שטורעם." בײנאכט אדער בײטאהילף סײ װען  בעטן
 

, סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געזאגט), Benjamin M. Lawsky(בענדזשאמין מ. לאוסקי 
.  דער )Sandy( סטערס װי שטורעם סענדיפון דיזאשיצן באל זײ "מענטשן צאלן פאר אינשורענס כדי עס זא
װען  זיך ארײנמישןון די אינשורערס און װעט באאבאכטעט די רעאקציע פדעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס 

 ן הײם אײגנטימערס".לט זיך אױס כדי צו העלפפעאימער עס 
 

DFS שװער געטראפענע געגנטער כדי צו העלפן קאסטומערס מיט  צומאבײל קאמענד צענטער רױס זײן שיקט אױך א
ן אפטראין פילע געגענטער באסטער הילף צענטערס , און העלפט צו סטעף דיזאבלעמעןאינשורענס פראגעס און פרא

סטער הילף טסטן דיזאנט װערן צום נאטלײן קענען אױך געװענדטשן װאס רופן די האורך דעם שטורעם.  מענד
ן קײן דיספוטן מיט .  הײם אײגנטימערס װעלכע קענען נישט לעזזוכן הילףפערזענליך לן כדי זײ זאצענטער 

 .Uhttp://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htmUלעינטס אױף אינשורערס קענען אױך פײלן קאמפ
 

 הײם אײגנטימערס:שיצן ) גענומען עטליכע מאסנאמען צו באCuomoגאװערנאר קואמא (ט שטורעם האזינט דעם 
 

דער גאװערנאר האט געמאלדן אז האריקעין דעדאקטעבלס װעלן נישט גילטן פאר סײ װעלכע שאדענעס פון  •
הײם אײגנטימערס אינשורענס װײל דער שטורעם האט נישט געהאט קײן שטורעם סענדי געדעקט דורך 

 טן װען ער איז אנגעקומען קײן ניו יארק. נע האריקעין קראפט װינעהאלטגעאנ
הײם אײגנטימערס ננעמען זײ זאלן אװײזן אינשורערס אנצוא DFSרדענט פאראדער גאװערנאר האט  •

קענען לן אױנער זארלוסטן כדי אײנװדאקומענטאציע, ארײנגערעכנט פאטאגראפיעס און װידעא, פון פא
  גן צוליב געזונטהײט און זיכערהײט סיבות.זײטיװאס עס פעלט זיך אױס צו בארג אװעקװארפן ברוכװא

 אן־סײט אינספעקציע אײדער א קלעים קען פראצסירט װערן. ן אדערן אינשורענס קאמפאניס איש פטיפ
טאג מאראטאריום אױף קענסעלן אדער  30ארױפצולײגן א  DFSדער גאװערנאר האט פארארדענט  •

פאליסיס אין ר אײגנטימערס אינשורענס און קלײנע ביזנעסעהײם אײגנטימערס אינשורענס אפשטעלן 
 געגנטער געטראפן פון דעם שטורעם פאר סײ װעלכע סיבות, ארײנגערעכנט נאן־פעימענט פון פרעמיומס.

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=vAClfQoLf0uOF6zw5iiWBieHIO-8lM9IpoLtER6EvvVJT8dWnKELyw8d1Sfld_t3PnVf1H7qaHY.&URL=http%3a%2f%2fwww.dfs.ny.gov%2fconsumer%2ffileacomplaint.htm


Yiddish 

DFS  ײלן אינשורענס קלעימס מיט לוסטן צו פרװעלכע האבן אױסגעשטאנען אײגנטום פא הײם אײגנטימערסבעט
 סירט. פארלוסטן האבן פאװאס כדעם װי אמשנעלסטן נאזײערע אינשורערס 

 
לײצונג דורך פארפבלױז ז פארפלײצונג שאדענעס װערן געדעקט ך דערמאנט אהײם אײגנטימערס װערן אױ

בן װאס הא .  הײם אײגנטימערסFEMAדמיניסטרירט דורך אינשורענס, װעלכע איז א פעדעראלע פראגראם א
 כן קלעימס דורך יענע אינשורענס.זאלן מא בן פארפלײצונג שאדענעסאון הא פארפלײצונג אינשורענס
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