
 
 גאווערנער קעטי האקול  11/21/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול ווייזט אן דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס צו ארויסהעלפן מיטן  
  פארשנעלערן קלעימס נאכפאלגנדיג היסטארישע ווינטער שטורעם

  
- פאר אינשורענס 800-339-1759'ס דיזעסטער הַאטליין אויף DFSניו יארקער געמוטיגט צו רופן 

  ארבינדענע פראגןפ
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנגעוויזן די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס  
(Department of Financial Services, DFS ( ארויסצוגעבן צייטווייליגע 'עדזשָאסטער' )מענטשן וואס

העלפן מיט אינשורענס קלעימס( ּפערמיטס צו קוואליפיצירן זעלבסטשטענדיגע אינשורענס  
עדזשָאסטערס פון אינדרויסן פון די סטעיט צו קענען פארשנעלערן אינשורענס קלעימס נאכפאלגנדיג די 

פארשנעלערן די ּפערמיטס   באפעלאו און ווָאטערטאון געגנטער. ווינטער שטורעם וואס האט באטראפן די
וועלן העכערן די צאל פון עדזשָאסטערס וועלכע זענען גרייט צו אריבערפירן קלעימס און העלפן ניו  

אינשורענס פירמעס ווערן געמוטיגט אריינצוגעבן   יארקער באקומען זייערע קלעימס באצאלט שנעלער.
   ליקאציעס אויף די וועבזייטל פון די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס.סיי וועלכע נויטיגע אפ

  
"מיין אדמיניסטראציע נוצט יעדע כלי וואס שטייט אונז צום האנט צו ברענגען ערלייכטערונג צו ניו יארקע  

האט גאווערנער האקול ביזנעסער און היימאייגנטימער נאכפאלגנדיג די היסטארישע ווינטער שטורעם", 
מס פאר נויטבאדערפטיגע ניו  "די נייע אנווייזונגען וועלן העלפן פארשנעלערן די אינשורענס קלעי געזאגט.

יארקער, און עס וועט פארשנעלערן אונזערע ערהוילונג באמיאונגען אזוי ווי מיר זעצן פאר צו ארבעטן  
ארום דעם זייגער צו ארויסהעלפן באפעלאו און וואטערטַאון געגנטער איינוואוינער. איך מוטיג אלע ניו  

כדי צו העלפן צוריק אויפבויען זייערע קאמיוניטיס און   יארקערן אריינצוגעבן קלעימס ווי נאר זיי קענען
   היימער." 

  
דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס סּוּפעראינטענדענט, עידריען א. העריס, האט געזאגט, 

שטייט גרייט צו העלפן באטראפענע היים אייגנטימער און ביזנעסער מיט אינשורענס פראגן און   DFS"די 
וועט ארויסגעבן צייטווייליגע   DFSזענען פארבינדן מיט די ווינטער שטורעם. די  קלעימס וועלכע

עדזשָאסטער ּפערמיטס פאר די וועלכע רופן זיך אפ צו פארלוסטן פון פארמעגן אין מערב, צענטראלע און  
צפון ניו יארק קאונטיס, און מיר וועלן פארזעצן צו ארויסהעלפן מיט די עמערדזשענסי אפרופונגג  

אמיאונגען בשותפות מיט אנדערע סטעיט אגענטורן און לאקאלע שותפים צו העלפן די קאמיוניטיס זיך  ב
  ערהוילן." 

  
צוליב די ערנסטקייט פון די ווינטער שטורעם און די גרויסע שאדנס דערפון צו היים אייגנטימער און  

ביזנעסער איז דאס גאר וויכטיג אז די אינשורענס אינדוסטריע זאל ארבעטן זיך צו אפגעבן מיט אלע 
אין די   נען טוהן.קלעימס יושר'דיגערהייט און שנעלערהייט און צושטעלן די נויטיגע מיטלען דאס צו קע

   פון אלע אינשורענס פירמעס צו טוהן זייער חלק דורכן:  DFSעמערדזשענסי צושטאנד, ערווארט די 

  שנעלערהייט אדורכקוקן און אויספארשן אינשורענס קלעימס געמאכט דורך קליענטן; •



ערלויבן פאר קליענטן צו גיבן באווייזן אויף א שכל'דיגע וועג, ווי צום ביישפיל בילדער אדער   •

ווידעאוס )אן דאס דארפן א פיזישע אינספעקשען(; סעמּפלס פון מאטעריאלן, אויב שייך; ליסטעס 

   פון סחורה; און רעסיטס פאר סיי וועלכע פארריכטונגען אדער ערזעצונגען פון פארמעגנס; און

ערלויבן פאר קליענטן צו מאכן באלדיגע פארריכטונגען צו געשעדיגטע פארמעגנס, אויב נויטיג, צו   •

   באשיצן זייער געזונטהייט און זיכערהייט. 

  

וועט ווייטער נאכפאלגן די מצב פון די נאענט און ארויסהעלפן באטראפענע איינוואוינער און   DFSדי 
   ביזנעסער מיט אינשורענס פארבינדענע אנגעלעגנהייטן.

  
פארבינדענע אינפארמאציע, איבער וואס זייערע  -איינוואוינער קענען אויך באקומען הילף מיט אינשורענס

ּפאליסיס דעקן פאר פארלוסטן און עצות וויאזוי צו דאקומענטירן זייערע פארלוסטן און היטן אויף זייער  
 8:30, טעגליך פון 800-339-1759פארמעגן דורכן רופן די דעּפארטמענט'ס דיזעסטער הַאטליין אויף 

AM  4:30ביזPM  און דורכן ארויפגיין אויף די דעּפארטמענט'ס וועבזייטל אויף ,www.dfs.ny.gov .  
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