
 
 גאווערנער קעטי האוקול   4/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קאסט -גאווערנער קעטי האוקול אנאנסירט נייע אנווייזונגען צו פארברייטערן צוטריט צו נידעריגע
    באנק אקאונטס אין אנערקענונג פון נאציאנאלע פינאנציעלע באהאוונטקייט מאנאט

   
רעגולירטע  -דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס גיבט ארויס נייע אנווייזונגען צו ניו יארק

    ס צו העכערן די מאס צוגעשטעלט פאר באנקירונג סערוויסעס פאר מעסיגע פרייזןבאנק
   

ָאן׳ באשטעטיגטע אקאונטס נאכצוקומען  -רעגולירטע באנקס קענען איצט אנבאטן ׳בענק-סטעיט
    זייער צוגענגליכע באנקירונג פאדערונגען

 
- צוטריט צו אקאונטס פאר מעסיגע פרייזן איז א יסוד פאר פינאנציעלע געזונט כדי אז נידעריגע

ירטע באנקירונג אפציעס צו באשיצן און לאזן  אינשור-FDICאיינקונפט ניו יארקער האבן צוגענגליכע, 
   פארדינטע געשפארטע געלטער-וואקסן שווער

   
   

-גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט נייע אנווייזונגען צו פארברייטערן צוטריט צו נידעריגע
אוונטקייט  קאסט באנק אקאונטס פאר ניו יארקער אין אנערקענונג פון נאציאנאלע פינאנציעלע באה

רעגולירטע באנקן אנצובאטן ׳באנקירט ווייטער׳  -אנווייזונגען מוטיגן די סטעיט DFSנייע  מאנאט.
ָאן׳  -באשטעטיגטע אקאונטס אויף צו ערפילן דער סטעיט׳ס צוגענגליכע באנקירונג פאדערונגען. ׳בענק

וויכטיג אויף  -אדער ׳באנקירט ווייטער׳ אקאונטס שאפן אפ ָאווערדרעפט אפצאל און זענען קריטיש
די רעפארמען זענען   ען יחידים פון אונטערסערווירטע קאמיוניטיס צו דעם באנקירונג סיסטעם.צוצוצי 

-FDICאיינקונפט ניו יארקער צו האבן צוטריט צו צוגענגליכע, -וויכטיג צו העלפן נידעריגע-קריטיש
עלטער.  פארדינטע געשפארטע ג-ינשורירטע באנקירונג אפציעס וועלכע באשיצן און מאכן וואקסן שווערא

דאס בויט אויף דער גאווערנער׳ס פינאנציעלע ארייננעמיגקייט אגענדע וואס, צווישן אנדערע, זוכט צו לייזן  
די פראבלעם פון חובות און אומערווארטעטע בילינג, צו העלפן פאמיליעס און גראדואירטע מיט סטודענטן  

ערונגען פאר פינאנציעלע פראדוקטן  הלוואות, שטארקע קָאנסּומער באשיצונג און דורכזעעדיגקייט פאד
    און אנדערע לעצטנסדיגע אקציעס צו העלפן ניו יארקער זיך איינשאפן פינאנציעלע זיכערהייט.

   
פעאיגקייט פאר׳ן פינאנציעלן וואוילזיין פון יעדן איינעם,  -״פינאנציעלע באהאוונטקייט איז א נויטיגע לעבנס

יארק סטעיט צו נעמען דרייסטע שריטן צו מערן צוטריט צו  און צוליב דעם זעצט פאר ווייטער ניו 
פאנדעמיע האט   19-״די קָאווידהאט גאווערנער האוקול געזאגט. צוגענגליכע באנקירונג סערוויסעס,״ 

געוויזן ווי וויכטיג עס איז פאר יעדע ניו יארקער צו האבן פינאנציעלע זיכערהייט, און צוטריט צו באנקירונג  
וויכטיג אויף צו פארוואלטן און זיך פארזיכערן זייערע  -מעסיגע פרייזן איז קריטיש סערוויסעס פאר

פינאנציעלע געברויכן. די נייע אקאונטס וועלן העלפן יחידים וואס ארבעט שווערן און געפונען זיך אין  
וואס זיי  אונטערסערווירטע קאמיוניטיס צו באקומען די צוגענגליכע, צוטריטליכע באנקירונג אפציעס אין  

נייטיגע טריט צו פארזיכערן א מער ארייננעמיגע עקאנאמיע פאר -נייטיגן זיך און עס איז א העכסט
      יעדן.״ 

   



״די מעגליכקייט צו   סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט,
ָאן׳ און  -אנציעלע געזונט. דורך סיי ׳בענקהאבן א באנק אקאונט איז פונדאמענטאל צו דעם באגריף פון פינ

אלגעמיינע באנקירונג אקאונטס קענען מער ניו יארקער האבן צוטריט צו זיכערע, צוגענגליכע באנקירונג  
סערוויסעס וועלכע עלימינירן א צאל אפצאלן, אריינגערעכנט ָאווערדרעפט, אומאקטיווקייט און נידעריגע  

     באלאנס אפצאלן.״
   

נע הויזגעזינדער  מיליאן אמעריקא 7.1, זענען אן אפגעשאצטע FDICסורוועי דורכגעפירט דורך לויט א 
, וואס באדייט אז קיינער אין דעם הויזגעזינד האט נישט קיין טשעקינג אדער  2019״אומבאנקירט״ אין 

סעיווינגס אקאונט ביי א באנק אדער קרעדיט יּוניָאן. קָאנסּומערס אין נידעריג און מיטלמעסיגע איינקונפט  
אפצאלן אויב זיי ציען איבער זייער אקאונט,  קאמיוניטיס זענען אפטמאל אנגעלאדנט מיט באנק אקאונט 

אונטער׳ן איצטיגן   טונקט איין אונטער דעם באלאנס מינימום, אדער ניצן נישט זייער אקאונט רעגלמעסיג.
געזעץ, ווערט געפאדערט פון באנק אינסטאנצן אנצובאטן מעסיגע פרייז באנקירונג סערוויסעס צי דורך די  

קאונטס אדער דורך אן אלטערנאטיוו וואס איז אייניג גינציג צו קָאנסּומער. די  ניו יארק ׳בעיסיק בענקינג׳ א
אקאונטס עלימינירן באלעסטערישע אפצאל אויף צו פארברייטערן צוטריט צו באנק אקאונטס צווישן  

       נידעריגע און מיטלמעסיגע איינקונפט קאמיוניטיס.
   

י עקזיסטירנדע ניו יארק ׳בעיסיק בענקינג׳ אקאונט ָאן׳ אקאונטס אן אלטערנאטיוו צו ד -מאכן ׳בענק
וויכטיגער טריט צו פארשטערקערן פינאנציעלע צוטריטליכקייט און  -אנבאטונגען איז א קריטיש

ָאן׳ אקאונטס זענען נאציאנאל  -פארבעסערן פינאנציעלע באהאוונטקייט לענגאויס דעם סטעיט. ׳בענק
ָאן׳ וועלכע עלימינירן  -יכע באנק אקאונטס ווי ׳בענקצוגענגל אנערקענט און ברייט צו באקומען.

ָאווערדרעפט, אקאונט אקטיוואציע, פארשליסונג, פארלאזט, אומאקטיוו און נידעריגע באלאנס אפצאל  
וויכטיג אויף צוצוציען יחידים פון די אונטערסערווירטע קאמיוניטיס צו דעם באנקירונג  -זענען קריטיש

אגראם האט אינספירירט מיליאנען קָאנסּומער איבער׳ן לאנד צו עפענען נייע  ָאן׳ פר-סיסטעם. דער ׳בענק
באנק אקאונטס, און די אקציע וועט העלפן מאכן די אקאונטס מער צוטריטליך לענגאויס ניו יארק  

       סטעיט.
   

ר  איך לויב גאווערנער האוקול און דעסטעיט סענאטאר דזשעימס סענדערס דזשּוניָאר האט געזאגט, ״
ָאן׳ און ׳בעיסיק׳  -ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס פאר׳ן ארויסגעבן ׳בענק

באנק אקאונטס. אלס דער פארזיצער פונ׳ם סענאט קאמיטע אויף באנקס ווייס איך א ניו יארק האט א  
אקציעס גענומען דורכ׳ן    די   וויכטיגע נויט פאר צוגענגליכע און צוטריטליכע באנקירונג סערוויסעס.-קריטיש

נייטיג צו העכערן די צוטריטליכקייט פון פינאנציעלע סערוויסעס פאר  -זענען העכסט DFSגאווערנער און 
    יעדן.״ 

     
״פאר צופיל ניו יארקער, איבערהויפט אין אונזער   מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט,-אסעמבלי

וויכטיגע צוטריט צו פינאנציעלע  -באזייטיגטע קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, פעלט קריטיש
סערוויסעס. איך אפלאדיר די נייע אנווייזונגען ארויסגעגעבן דורך גאווערנער האוקול און דער ניו יארק  

נציעלע סערוויסעס צו פארברייטערן צוטריט צו מעסיגע פרייזן באנק סטעיט דעפארטמענט פון פינא
אקאונטס פאר ניו יארקער. עס עקזיסטירט א וויכטיגע נויט צו פארזיכערן אז פינאנציעלע סערוויסעס און  

נישט נאר עטליכע. איך לויב גאווערנער   —באנקירונג איז צוטריטליך פאר אלע ניו יארקער קאמיוניטיס 
ן דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס פאר זייער אנגייענדע פירערשאפט אויף דער  האוקול או

   נושא.״
     

קאמיטע אויף  -״אלס פארזיצער פון דער אונטערמיטגליד קאליל אנדערסאן האט געזאגט, -אסעמבלי
ענט העריס בענק אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס לויב איך גאווערנער האוקול און סופעראינטענד

קאסט  -ָאן׳, א נייע איניציאטיוו וועלכע וועט פארברייטערן צוטריט צו נידעריגע-פאר׳ן איינפירן ׳בענק
מזרח קווינס, -באנקירטע קאמיוניטיס. דא איז דרום-אקאונטס און העלפן אונטערהויבן אונזערע אונטער

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fdic.gov%2Fanalysis%2Fhousehold-survey%2Findex.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ced4c8a323a482fe18908da1eedb603%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637856303690052478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Whs%2FtqJSBbsumWPuHuthTDdURkeC30oujUhXCBQqzQ4%3D&reserved=0


נדעיל וואוינען אין בענק מדבריות, וואו  שווארצע און ברוינע פאמיליעס אין געגנטער ווי ארווערנע און ראזע
דאס אוועקגיין פון פיזישע באנק אינסטיטוציעס האט געשטעלט אין געפאר די פינאנציעל געזונט און  

וויכטיגע  -עקאנאמישע מעגליכקייטן. אלס א סטעיט לעגיסלאטאר האב איך דורכגעפירט קריטיש
מיטלען פאר קלענערע  -ן העלפן צושטעלן הילפסלעגיסלאציע צו שטיצן אונטערבאנקירטע קאמיוניטיס או

פירמעס, בשעת מיר קעמפן אויפצוריכטן   MWBEביזנעס אייגנטימער, אריינגערעכנט אונזער 
אויספירליכע צוטריט צו קרעדיט, קאפיטאל און הלוואות. איך בין אנטשלאסן צו ארבעטן מיט׳ן גאווערנער  

אינשורירטע -FDICיעס האבן צוטריט צו צוגענגליכע, צו פארזיכערן אז ארבעטער קלאס פאמיל DFSאון 
פארדינטע געשפארטע געלטער פאר פילע  -באנקירונג אפציעס וואס באשיצן און וואקסן זייערע שווער

    קומענדיגע דורות.״
   

פרעזידענט און הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פון די ׳שטעט פאר פינאנציעלע באפולמעכטיגונג  
ָאן׳ פריידט זיך זייער זיך אנצושליסן מיט גאווערנער  -׳בענקמינץ האט געזאגט, ״ פָאנד׳ דזשאנעטען

האוקול און דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס צו העלפן מערן צוטריט פאר  
גע  ניו יארקער צו זיכערע, צוגענגליכע און פולשטענדיג פונקציאנירנדע באנקירונג אקאונטס. די היינטי

שריט דורכ׳ן גאווערנער וועט מאכן גרינגער און מער צוציענד פאר פינאנציעלע אינסטיטוציעס  
אנדערע בענק און קרעדיט יּוניָאנס  200גע׳טשַארטער׳ט אין ניו יארק זיך אנצושליסן מיט די איבער 

ת׳דיגע מיטלען  לענגאויס דעם לאנד מיט באשטעטיגטע אקאונטס און באזארגן איינוואוינער מיט די יסודו
    צו הייבן פינאנציעלע סטאביליטעט און וואוקס.״

   
פראצענט פון    80שטודיע דורכ׳ן פעדעראלן רעזערוו באנק פון סט. לואיס האט געפונען אז  2020א 

פראצענט  60ָאן׳ אקאונטס זענען ניי צו יענע אינסטיטוציע און באלד -קָאנסּומערס וועלכע עפענען ׳בענק
רעגולאטארישע  מינאריטעט געגנטער. די היינטיגע-ט געווארן אין מערסטנסזענען געעפנ

רך  ָאן׳ אקאונט דו- פארברייטערן די צוטריטליכקייט פון די נאציאנאל אנערקענטע ׳בענק אנווייזונגען
ערמעגליכן פאר ניו יארקער באנקירונג אינסטיטוציעס אנצובאטן יענע אקאונטס אלס אלטערנאטיוו צו די  

 סטאנדארטָאן׳ אקאונטס פאלגן נאך א באשטימטע -עקזיסטירנדע ׳בעיסיק בענקינג׳ אקאונט. ׳בענק
אנצובאטן אקאונט אייגנשאפטן מיט קליינע אדער נישטיגע אפצאל, אריינגערעכנט ָאווערדרעפט  

      אפצאל.
   

    .וועבזייטל DFSָאן׳ אנווייזונגען אויף דעם -ביטע טרעפט א קָאּפיע פון די ׳בענק
   

###    

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך אויסשרייבן 
 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220415_offering_bank_on
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220415_offering_bank_on
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220415_offering_bank_on
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220415_offering_bank_on
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2wvkof1mfraz2etgea1p8kiy-wpengine.netdna-ssl.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FBank-On-National-Account-Standards-2021-2022.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ced4c8a323a482fe18908da1eedb603%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637856303690052478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n90%2Bf38Y5XI58A6Dte40FLWwhW8S0wm9eMhroH2JDLs%3D&reserved=0
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220415_offering_bank_on
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ced4c8a323a482fe18908da1eedb603%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637856303690052478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZNmFqxktnEr%2FsKUNpVcBQ0QSnqDf17Ms0jEsEFI86P0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4473476FF02CA0FA852588250050200B00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ced4c8a323a482fe18908da1eedb603%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637856303690052478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BYIvzdkbRlVjlTrlHte7YcJdyrl6PvOCElciBHWKm70%3D&reserved=0

