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 2012, 28נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

ר ניו יארק סטעיט אינשורענס טום פאעימענט דיו דארלענגערט פפא )CUOMO( קואמא גאװערנאר
 )SANDYנדי (עקטירט פון האריקעין סעפאנד פאליסי האלטערס אפ

 
 רקומענדיגן יאמיומס ביז יראפעקטירטע פאליסי האלטערס דארפן נישט צאלן קײן פ

 
זאמע פעימענט טערמינען פאר אלע פאליסי טן בײגדער ניו יארק סטעיט אינשורענס פאנד טוט אױך אנבא

 לטערסהא

 
ארק סטעיט אינשורענס ניו ידער  האט הײנט געמאלדן אז) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

פארלענגערט פעימענט דעדלײנס פאר אלע פאליסי האלטערס דירעקט אפעקטירט פון האריקעין סענדי  פאנד
)Sandy  .( ניו  10 יטס פאליסי האלטערס איןארבעטערס קאמפענסאציע און דיסעביליטי בענעפפאר אפעקטירטע

 ריטשמאנד), Orange( ארענדזש, יארק ניו), Nassau( נאסאו), Kings( קינגס), Bronx( בראנקס –ונטיס יארק קא
)Richmond ,(ראקלענד )Rockland ,(סאפאלק )Suffolk ,(קװינס )Queens( װעסטשעסטער און )Westchester( – 

, איז דער פעימענט דעדלײן 2012, 26און דעצעמבער  26ער דיו דאטום צװישן אקטאבעימענט ימיום פרא פמיט 
טעג גרעיס  30מינימום  אלטן אלע פאליסי האלטערס ערה.  למעשה װעלן א2013, 26נואר ביז יא פארלענגערט

 ,בטעג.  אין צוגא 90ביז צו  גרעיס פעריאדע אלטן האפעריאדע, און אײניגע פאליסי האלטערס קענען מעגליך ער
אליסי ר אפעקטירטע פפאזיגע צײט שטראפן אדער קענסעלעישאנס במשך די דאעס װעלן נישט זײן קײן 

 האלטערס.
 

און מיר זענען , )Sandyהאריקעין סענדי (ך ובױען נאצ"לאקאלע ביזנעסער פרובירן נאכאלץ זיך צוריק אױפ
 גאװערנאר האטטן," זיך ערהױלן אין די קומענדיגע װאכן און מאנא לןכדי זײ זאן העלפצו זײ ליכטעט װײטער פארפ

פון  עאיגקײטעם שטורעם זענען היבש אנגעװיזן אױף די פיוניטיס געטראפן פונ.  "קאמגעזאגט) Cuomo( קואמא
 םרן צועצוקס זײ ברױכן כדי זיך צוריקט און רעסורסן װאמקײאונזערע לאקאלע ביזנעסער צו האבן די בױגזא

טוען  ,ר ביזנעסערסטעיט טוט יעצט אנבאטן פאס דער ביזנעס.  אין צוגאב צו די פינאנציעלע רעסורסן און הילף װא
 ן ביזנעסער זיך צו ערהױלן."העלפ עימענטס צוימיום פרטעג פארלענגערונגען פאר פ-90ביז צו  שטעלןאױך צומיר 

 
רבינדן מיט זײערע ו פאבעט זײנע פאליסי האלטערס בכל לשון של בקשה זיך צדער סטעיט אינשורענס פאנד 

ימיומס רצופאסן זײערע פ דער פאנד זאלציע כדי צוצושטעלן איבערגעקוקטע פעיראל אינפארמא און פארזיכערער
לענער װעלכע װעלן זײ ערמעגליכן זיך שנעלער צו ערהױלן.  דער סטעיט אינשורענס עלן פעימענט פשטאון אױפ

ימיום ראמע פראצעדורן פאר אפשאצן קאװערעדזש און אױפשטעלן פט מער בױגזאײנגעפירהאט אױך  פאנד
מעגליך נישט האבן קײן זאפארטיגע קענען  רבעטסגעבערדערמיט אז אפעקטירטע אנערקענענדיג ראטעס, א

סײ װעלכע פראגעס, ביטע ט איר רדס.  אױב הארעקא נציעלעצוטריט צו פעיראל באריכטן און אנדערע פינא
 .1-877-898-8308אױף  NYSIFדער אביזנעס אפיס  עלקאנטאקטירט אײער לאקא
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אױך תיכף סוספענדירט פאליסי  נס פאנדט דער סטעיט אינשורעאין צוגאב צו די דאזיגע אונטערנעמונגען, הא

 NYSIFט הא 23ך דעם שטורעם.  דורך נאװעמבער טעג נא 30ן־פעימענט פאר ר נאקאנסעלעישאנס פא
 1,069ארבעטערס קאמפענסאציע פאליסי האלטערס און  7,834ר פאליסיס פא 8,903 צוריקגעשטעלט

 דיסעביליטי בענעפיטס פאליסי האלטערס.
 

רן ופרידן אנצובאטן הילף פאר יענע מענטשן װאס זענען אפעקטירט געװאענס פאנד איז צ"דער סטעיט אינשור
מיר גט.  א) געזDennis J. Hayesר דעניס דזשעי העיס (שטורעם," האט שעף עקזעקיוטיװ דעפיוטי דירעקטא דורכ'ן

פאר  טעלן סערװיסעסשטוען צוז מיר ען מוז נעמען כדי צו פארזיכערן איט מרצן װעלכע שװעלן פארזעצן אפצושא
 עטיגונגען."ע און לאנגע שפטיאונזערע קאסטומערס אן קײן ביוראקרא

 
ציע ל פאר מער אינפארמאזײט )Sandyהאריקעין סענדי (זוכט דעם ניו יארק סטעיט אינשורענס פאנד'ס יטע באב

עיסבוק , װי אױך פhttp://ww3.nysif.com/AboutNYSIF/NYSIFNews/HurricaneSandy.aspxאױף 
)www.facebook.com/newyorkstateinsurancefund) און טװיטער (twitter.com/NYSIF_1914www. זײטלעך (

 ציע. ע אינפארמארישפר פא
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