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אינשורענס רטגעדזש סערװיסערס װעלן צואײלן אז בענק און מא) מעלדט CUOMOגאװערנאר קואמא (

 הײם אײגנטימערסעימענטס צו פ

 

 צו ערהאלטן אינשורענס פאנדן הײם אײגנטימערסטיע זאל שטערן ראאױסשליסן אז ביוראק מאסנאמען װעלן

 

 נאך דרײ מאנאטן מיטמארטגעדזש פעימענטס איז אױך פארלענגערט גרעיס פעריאדע אױף 

 

אז הױפט בענק און מארטגעדזש  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

יעצט מוזן  .הײם אײגנטימערסנעמען שריט כדי צוצואײלן אינשורענס פעימענטס צו ניו יארק סערװיסערס װעלן 

הײם  רסירט װערן דורך די בענק אדער מארטגעדזש סערװיסערס אײדעראינדא אינשורענס קלעים טשעקס

 פארלט ס געארף דמען דא אינדערצײטעטיגונגען , פאראורזאכנדיג פרוסטרירנדע שפקענען זײ קעשן אײגנטימערס

װעלן ערמעגליכן די אינשורענס קאמפאניס  נדלונגעןדי דאזיגע נײע הא און פאר לעבן אױסגאבן.רריכטונגען פאהײם 

   שנעלער. הײם אײגנטימערסס געלט צו צו ברענגען דא

 

הײם ון פ) האט באקומען פילצאליגע קאמפלעינטס DFSדער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס (

דערונגען אײדער זײ שרײבן ע פארױף אױסערגעװענליך שטרענגאון בענק לײגן א סערװיסערסז א אײגנטימערס

רױסגעבן געלט צו אלס א רעזולטאט זענען געװען אומאקצעפטירבארע שפעטיגונגען בײם א טשעקס.די אונטער 

לטן האצו ער הײם אײגנטימערסבער ערלױבן אװעלן די דאזיגע נײע מאסנאמען  .רקערסניו יאנדע פדערנױטבא

  זײער געלט שנעל.

 

כצוקומען אנס טשעקס כדי נאדװארױס אאינשורערס שיקן ר ברױכן הילף יעצט און דערפא הײם אײגנטימערס"

"סײ װעלכע שפעטיגונג בײם מאכן די  .געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האטנדע געברױכן," עזײערע דרינג

ס קען קען הײסן די אונטערשײד צװישן א פאמיליע װאן רריכטונגעװיכטיגע הײם פא ון קריטישטײפס פזיגע דא

במשך װאכן ן קײן אײגענע הײם אבט אומנױטיג װאס בלײא פאמיליע  אוןאין זײער הײם מיט זיכערהײט ױנען אװ

פאר זײן אונזערע שותפים  מארטגעדזש סערװיסערס אוןבענק זיגע ען די דאנקבאדאאיך װיל  טן.אדער אפילו מאנא

דורך זײערע  אײנגעשטעלט רדנאכצוקומען דעם סטאנדא נדערע בענק און סערװיסערסאלע אצו עליר און איך אפ

 נקורענטן."קא

 

, ), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געזאגטBenjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

װײטער טאן אלס מיר װעלן  .ןבלע דאסצוריק אױף  טבױ װען מעןטײל  װיכטיגערעימענטס זענען א "אינשורענס פ

און ביזנעסער  הײם אײגנטימערסן או װערן צעסירטפראזאלן שנעל צו מאכן זיכער אז קלעימס ר קענען נאס מיר װא

עס איז גוט צו זען אז די דאזיגע בענק און  לן זיך ערהױלן.כדי זײ זאזײ קומען ס לע פאנדן װאלטן אזאלן ערהא

 רשנעלערן אונזער סטעיט'ס ערהױלונג."ג דאס אחריות כדי צו פאנעמען אױף זיך פרײװיליסערװיסערס 
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רלענגערט פאפעימענטס איז מארטגעדזש גרעיס פעריאדע אױף די אז  אױך געמאלדן הײנט האט דער גאװערנאר

 )Sandy( סענדי האריקעיןון צײט װעט ערלױבן ניו יארקערס אפעקטירט פזיגע די דא מאנאטן. ך דרײגעװארן מיט נא

 װערן צו קאלעקשאן אגענטורן אדער א טזאלן דארפן אױסגעשטעלס זײ אנדעם װא עימענטסאגן זײערע פאיצואנ

 ר. גענידערטע קרעדיר סקא

 

הײם ) האט באקומען פילצאליגע קאמפלעינטס פון DFSדער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס (

טרענגע פאדערונגען אײדער זײ שרײבן אז סערװיסערס און בענק לײגן ארױף אױסערגעװענליך ש אײגנטימערס

דאס  אלס א רעזולטאט געבן זײ ארױס דאס געלט אומגעהעריג לאנגזאם. אונטער די אדװאנס טשעקס.

נשורעס געלטער אין זײערע אידרינגענד ס נױטיגן זיך פאראורזאכט ערנסטע פראבלעמען פאר פילע פאמיליעס װא

מערערע לדן הײנט װעלן ערלױבן געמאדי מאסנאמען  רריכטונגען.און אנצוהײבן צו מאכן פאדעראױף כדי צו לעבן 

  צו ערהאלטן זײער אדװאנס געלט שנעל. הײם אײגנטימערס

 

 אנטײלנעמענדע בענק און סערװיסערס זענען׃

• Bank of America  

• Citi Mortgage  

• JPMorgan Chase N.A.  

• Wells Fargo Home Mortgage  

• Apple Savings Bank  

• Dime Savings Bank of Williamsburg  

• Emigrant Savings Bank  

• Homeward Residential  

• M&T Bank, Nationstar  

• New York Community Bank  

• Ocwen Loan Servicing 

 

 Fannieעני מעי (ארױפגעלײגט דורך &רשידענע כללים גן פאלפאדערט צו זענען געפא סערװיסערס אוןבענק 

Maeרעדי מעק (), פFreddie Macיס.סעקיוריט געשטיצטעאונטעררטגעדזש ער װער פארמאגן מאר) און אינװעסטי 

אדמיניסטראציע טוען אנשטאלטן אנבאטן  )Cuomo( קואמאמיט די פון פארהאנדלונגען בכלליות אלס א רעזולטאט 

 ון רעליף׃ די פאלגנדע טיפן פ

תיקף כדי די כללים  אונטערװי זײ האבן  אײנזעןזױפיל א ניצןװעלן שױן  בענק אדער סערװיסערסדי  •

  רס. און זײערע קאנטראקטא הײם אײגנטימערסן צו נדהײם פארריכטונגען פא פירןצואיבער

דער רעליף פאנדן ון אינשורענס אענק און סערװיסערס װעלן תיקף ארױסגעבן סײ װעלכן חלק פב •

ערזענליכע אײגנטום און װעלן תיקף ארױסגעבן סײ צו ערזעצן פדער דעזיגנירט פאר לעבן אױסגאבן א

  נס.די אומבאצאלטע הלװאה באלא איבערװעלכע פאנדן 

אין דעם אינשורענס  יצירטספעציפאױב זענען לעבן אױסגאבן און פערזענליכע אײגנטום סכומים נישט  •

עלן א פארלאנגן אז דער אינשורער זאל צושט סערװיסערס אוןבענק עימענט, װעלן אדער רעליף פ

 נדן. און װעלן שנעל ארױסגעבן גילטיגע פאיצירונג ספעציפ
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צו  טשעק סײ װעלכן חלק פון אינשורענס אדער רעליף נװענדןאװעלן נישט  סערװיסערס אוןבענק  •

ע לא פעדעראדער א הײם אײגנטימערדעם דער און אן קײן צושטימונג פ חובות עימענטפ מארטגעדזש

 ).Freddie Macפרעדי מעק ( אדער )Fannie Maeעני מעי (פג װי נסירטע אונטערנעמונרעגירונג־ספא

 

אײנצלהײטן קענען זיך װאריאירן פון אנשטאלט צו אנשטאלט און זענען אונטערגעװארפן אונטער אינװעסטירער און 

 אדער מארטגעדזש סערװיסערסבארגערס זאלן קאנטאקטירן זײערע באזונדערע בענק  רעגולירנדע פאדערונגען.

 טים. פאר פר

װאס איז  עימענטספעריאדע אױף מארטגעדזש פט גרעיס מאנא- ז די דרײאין צוגאב געפינען טײל ניו יארקערס א

זיך אױפשטעלן לן גענונג כדי זײ זאאיז נישט  מארטגעדזש סערװיסערס אוןבענק רן דורך פריער אנגעבאטן געװא

 װעלן בענק און מארטגעדזש סערװיסערס יע) אדמיניסטראצCuomoקואמא (ון די פ'ן פארלאנג פאױ יס.אױף די פ

ס חדשים נאך דעם שטורעם פאר די טן, בסך הכל זעקדרײ מאנא ביז צודע יגע פעריאזפארלענגערן די דא

 ון רעליף׃ פאלגנדע טײפס פ

  נס.קלאוזשערס און עװיקשאראפשטופן פא •

  עטע קנסות אױף מארטגעדזש פעימענטס.װיתור אױף שפ •

&ארבערענס ט אױף א בארגער'ס ספעציפישע פאקטן און אומשטענדן, אין אײניגע קעיסעס, באזיר •

מארטגעדזש פעימענטס װאו דער בארגער איז אפעקטירט געװארן דורכ'ן שטורעם  אױף )פארלײכטערונג(

  און זוכט רעליף.

 

 אײנצלהײטן קענען זיך װאריאירן אין פארשידענע אנשטאלן און זענען אונטערגעװארפן אונטער אינװעסטירער

אין די ענדע  עס.ון זײערע מארטגעדזשזיך פארבינדן מיט'ן האלטער פ הײם אײגנטימערס, דעריבער זאלן גײדלײנס

 הײם אײגנטימערסן צו ערלױבן אײנפירן א פעימענט פלאדע װעלן בענק און סערװיסערס פון די גרעיס פעריא

  שניט.איבער א לענגערע צײט אפ עימענטסלן זײערע פארפעלטע פצוריקצוצא

נעמען אױף זיך די  רפא )Lawsky) און סופערינטענדענט לאוסקי (Cuomo(קואמא דירן גאװערנאר "מיר אפלא

מיר זענען צופרידן צו זיגע װיכטיגע אישו און ארבעטן מיט די באנקינג אינדוסטריע אױף די דא איניציאטיװ צו

יגע שװערע צײט," האט גאזאגט במשך די דאז הײם אײגנטימערס נדיגפגאװערנאר װײטער העל ט'ןרבעטן מיא

  .CitiMortgageון יוטװ אפיציר פרעזידענט און שעף עקזעק), פSanjiv Dasס (סאנדזשיװ דא

'דיגקײט ארגאניזאציע באזירט אין מישע יושר, אן עקאנאNEDAPון ), קא־דירעקטאר פJosh Zinnerש זינער (דזשא

ז ) אדמיניסטראציע פאר ארבעטן צו פארזיכערן אCuomoדי קואמא (לױבט  NEDAP" גט,זאט געסיטי, הא רקניו יא

הײם שטערן נישט די פולקאמע און שנעלע ארױסצאלונג פון אינשורענס געלטער פאר  מארטגעדזש סערװיסערס

ס טוט ביזנעס אין דעם װא ז יעדער מארטגעדזש סערװיסערמיר האפן א 'ן שטורעם.עקטירט דורכאפ אײגנטימערס

צו העלפן וזשערס און נאמען װאס זענען נאר מעגליך כדי צו פארמײדן פארקלאן אלע מאססטעיט װעט נעמע

 צובױען." 'ן שטורעם זיך צוריק אױפרן דורכקאמיוניטיס װעלכע זענען שװער געטראפן געװא

 

 Homeownerפארטײדיגונג פרױעקט ( הײם אײגנטימערס),קא־דירעקטאר, Margaret Beckerרעט בעקער (מארגא

Defense Project(, ) סטעטן אײלענד ליגעל סערװיסעסStaten Island Legal Services(" , די אנטשלאסנקײט און

'ן שטורעם איז שטױנענד, געשעדיגט דורכ ברעגןלענגאױס סטעטן אײלענד'ס  הײם אײגנטימערסון אױסדױער פ

מענט'ס רטדעפאדער  אױך. טיעביוראקראבער , אהאט א װירקונגדי שװערע פיזישע ארבעט  מיד.בער זײ זענען א
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זאלן ארױסגעגעבן װערן שנעל און צו נדן ברענגען דערצו אז אינשורענס פאליכטונג צו און די בענק'ס פארפ פועלן

די ון טײל פ אװעקצונעמען ס װעלן העלפן אבױגזאמקײט אױף זײרע מארטגעדזש פעימענט הײם אײגנטימערסגעבן 

 טליך."ױלן זיך שטאזיגע מענטשן בשעת זײ ערהלאסט פאר די דא
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