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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
BANKOWYCH, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ 

FINANSOWYCH DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI HURAGANU FIONA  
  

Banki zostały wezwane do podjęcia kroków mających na celu wsparcie osób i 
firm dotkniętych przez huragan Fiona, w tym do zwolnienia z opłat za korzystanie 

z bankomatów, przyspieszenia przekazywania pieniędzy i zwolnienia z opłat za 
opóźnienia   

   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowe działania mające na celu zaangażowanie 
sektora usług finansowych w stanie Nowy Jork w pomoc mieszkańcom Portoryko w 
następstwie huraganu Fiona. Departament Usług Finansowych (Department of 
Financial Services) wydał wytyczne wzywające banki zarejestrowane w stanie Nowy 
Jork do podjęcia wszelkich rozsądnych kroków w celu pomocy konsumentom i firmom 
dotkniętym przez huragan, w tym do odstąpienia od opłat za korzystanie z bankomatów 
i opóźnienia, zwiększenia limitów wypłat z bankomatów oraz ułatwienie i przyspieszenie 
przekazywania funduszy. Działania te pomogą złagodzić obciążenia finansowe dla 
wielu mieszkańców stanu Nowy Jork pragnących wesprzeć rodzinę i przyjaciół w 
Portoryko, a także dla każdego mieszkańca Portoryko posiadającego konto bankowe w 
stanie Nowy Jork.    
   
„Odbudowując się po zniszczeniach spowodowanych przez huragan Fiona, Portoryko 
bardzo potrzebuje szerokiego zakresu zasobów i pomocy, którą stan Nowy Jork jest 
gotów zapewnić”, powiedziała gubernator Hochul. „Zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby pomóc naszym siostrom i braciom na wyspie Portoryko w czasie tego 
kryzysu, a ogłoszone dziś działania oferują dodatkową pomoc finansową i wsparcie ze 
strony administracji stanu Nowy Jork, aby pomóc im w procesie odbudowy”.   
   
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Podjęte dziś działania zapewnią, że banki prowadzące działalność w Portoryko 
podejmą rozsądne kroki w celu dostarczenia kluczowego wsparcia lokalnym 
mieszkańcom i przedsiębiorstwom, gdy rozpoczną działania związane z odbudową po 
tej katastrofalnej w skutkach klęsce żywiołowej”.    
   
W wydanych dziś wytycznych dla banków, kierownik Departamentu Usług 
Finansowych, Adrienne A. Harris, poprosiła o podjęcie wszelkich rozsądnych i 



rozważnych wysiłków w celu pomocy klientom dotkniętym przez huragany, a także 
zachęciła do podjęcia następujących działań:   

• Zniesienie opłat za korzystanie z bankomatów;   
• Odstąpienie od opłat za przekroczenie stanu konta;   
• Złagodzenie ograniczeń w zakresie realizacji czeków spoza stanu oraz czeków 

od osób niebędących klientami;   
• Złagodzenie warunków kredytowych dla nowych kredytów;   
• Zwiększenie limitów na kartach kredytowych dla klientów posiadających zdolność 

kredytową;   
• Odstąpienie od pobierania opłat za zwłokę za spłatę salda kart kredytowych i 

innych pożyczek;   
• Oferowanie ułatwień w dokonywaniu płatności, takich jak umożliwienie klientom 

kredytu odroczenia lub pominięcia niektórych płatności lub przedłużenia 
terminów płatności, co pozwoliłoby uniknąć zaległości w płatnościach i 
negatywnych raportów agencji kredytowych spowodowanych zakłóceniami 
spowodowanymi przez klęskę żywiołową; oraz   

• Współpraca z podmiotami przekazującymi pieniądze i innymi podmiotami 
świadczącymi usługi pieniężne w celu ułatwienia i przyspieszenia przekazywania 
środków finansowych i dostępności gotówki dla osób dotkniętych skutkami 
huraganu Fiona.    

Kopię wytycznych dla banków można znaleźć tutaj.   
   
Od czasu huraganu Maria, stan Nowy Jork pomógł Portoryko zabezpieczyć miliardy 
USD w formie funduszy federalnych z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) na odbudowę infrastruktury 
energetycznej wyspy, oprócz tego NYPA przeprowadziła oceny techniczne elektrowni i 
podstacji na wyspie. Po przejściu huraganu Fiona, największego huraganu, jaki 
nawiedził wyspę od czasu huraganu Maria, gubernator Hochul zapowiedziała podjęcie 
przez stan Nowy Jork działań mających na celu pomoc Portoryko. Działania te jeszcze 
bardziej wzmocniły wieloletnie zaangażowanie stanu Nowy Jork w pomoc w odbudowie 
i usuwaniu zniszczeń w Portoryko.  
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