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 2012 29נאוועמבער פאר באלדיגע פארשפרייטנג: 

פארבינדעטע אינשורענס קלאגעס און -גאווערנאר קאומא מעלדט פרישע שריט צו פארשנעלערן סענדי

  קאמפעניסגרינדעט א אנליין ריפארט קארד סיסטעם פאר אינשורענס 

DFS   וועט פארעפענטליכן רעפארט קארדס וואס וועט דעטאלירן די אויפירונג פון יעדע קאמפעני  

די נייע רעגולאציעס וועט שטארק שניידן פון די צייט וואס איז ערלויבט אויסצופארשן לאגעס, און וועט לייגן 

אייגנטומער- מער עדזשאסטער אויף די גאסן צו העלפן היים  

נאכן זיך טרעפן מיט די העכסטע עקזעקיוטיווס פון אינשורענס קאמפעניס די וואך, האט גאווערנאר ענדרו מ. קאומא 

געמאלדן א רייע שריט צו פארשנעלערן די צאלונגען פון אינשורענס קלאגעס צו ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן 

, www.NYInsure.ny.govע אנליין רעפארט קארד סיסטעם, געווארן דורך האריקעין סענדי און האט געגרינדעט א ניי

  צו האלטן די אינשורענס קאמפעניס פאראנטווארטליך.

) ארויסגעגעבן א נייע רעגולאציע DFSאויפן פארלאנג פונעם גאווערנאר האט די פיינענשעל סערוויסעס דעפארטמענט (

ידן מיט מער ווי האלב די צייט וואס אינשורענס קאמפעניס האבן צו שיקן עדזשאסטער צו הייזער און וואס וועט שני

ביזנעסער צו אויספארשן די קלאגעס, העלפנדיג דערמיט קאסטומערס צו באקומען זייערע צאלונגען פריער. און צוגאב 

ט ערלויבן צו געבן פארשנעלערטע האט גאווערנאר קאומא אונטערגעשריבן אן עקזעקיוטיוו ארדער וואס ווע

פובליק אינשורענס עדזשאסטער, און דערביי סטעיט - פון- צייטווייליגע לייסענסעס פאר קוואליפיצירטע אינדרויסן

פארגרעסערן די צאל עדזשאסטער פאר ניו יארקער קאסטומערס זיי צו העלפן באקומען שנעלער די סעטלמענטס. 

רנאר'ס באפעל, פארעפענטליכן רעפארט קארדס וואס שאצט אפ די אויפפירונג פון די , אויפן גאוועDFSדערצו, וועט די 

וועט פארעפענטליכט ווערן אינשורענס קאמפעניס ווען זיי רעאגירן צו דעם חורבן און באצאלן קלאגעס. די רעפארט 

, וואס דער גאווערנאר האט היינט געגרינדעט. די וועבזייטל וועט ovwww.NYInsure.ny.gאויף א נייע וועבזייטל, 

  שטענדיג ווערן גע'אפדעיט.

"נאך האריקעין סענדי איז וויכטיג אז ניו יארקער זאלן באקומען זייערע קלאגע שליכטונג די שנעסטע וואס מעגליך, אז 

זיי זאלן קענען ווידעראויפבויען זייערע היימען, ביזנעסער און לעבנס" האט געזאגט גאווערנאר קאומא. "גארנישט קען 

רענס צאלונגען נאך א שטורעם. מיר מוזן טוען אלעס וואס נאר מעגליך נישט ערזעצן שנעלקייט ווען עס קומט צו אינשו

זיכער צו מאכן אז אינשורענס קאמפעניס זענען פאראנטווארטליך צו זייערע קאסטומערס. די היינטיגע שריט טוט ממש 

  דאס".   

געזאגט "די אויפירונג לאוסקי, דער סופעראינטענדעט פון די פיינענשעל סערוויס דעפארטמענט האט . בענדזשאמין מ

אייגנטומער און ביזנעסער האבן די רעכט - פון אינשורענס קאמפעניס נאך אזא שטורעם ווי סענדי איז גאר וויכטיג. היים

 צו וויסן וויאזוי זייערע אינשורערס פירן זיך אויף און ווי שנעל די קאמפעניס באהאנדלען קלאגעס"  

. סופעראינטענדענט בענדזשאמין מ DFSוועט , אויף זיין פארארדנונג, יינט אזגאווערנער קאומא האט אויך אנאנסירט ה

- לאוסקי ווייטער אנהאלטן די אפהאלט וואס פארבאט אינשורנס קאמפאניעס פון אנולירן אדער אפשטעלן היים
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ר סיי וועלכע אינשורנס פאליסיס אין שטורעם באטראפענע געגנטער פא' און קליינע ביזנעס אייגנטומערס' אייגנטומערס

 .15טעג ביז דעצעמבער  21פאר נאך , אריינגערעכנט דאס נישט באצאלן פרימיאומס, סיבה

, קינגס, די עקזאקוטיוו פארארדנונג און אפהאלט איז גילטיג צו איינוואוינער און ביזנעס אייגנטומער אין די בראנקס

  . וועסטשעסטער קאונטיסאון , סאפאלק, ראקלענד, ריטשמאנד, קווינס, אראנדזש, נעסאו

ס פארארדנונג טוט אויך פארלענגערן די צייט וואס דער סופעראינטענדענט מעג צוריקווייזן 'דער גאווערנער

אפליקאציעס ביי לייסענסט מארטגעדזש בענקער אדער רעגיסטרירטע מארטגעדזש בראוקער צו עפענען ברענטש 

  . ועלכע נעמט אריין קאמיוניטי דעוועלאפמענט אינוועסטמענטסאפיסעס און סוספענדירט צייטווייליג א פארלאנג ו

  גרינדעט אן אנליין רעפארט קארד סיסטעם פון אינשורנס קאמפאניעס

לאוסקי געגרינדעט אן אנליין . סופעראינטענדענט בענדזשאמין מ DFSהאט , ס אנווייזונגען'לויט דער גאווערנער

ס וועלכע פירן אן אין די געגנטער וועלכע זענען אפעקטירט געווארן רעפארט קארד סיסטעם אנבאלאנגט די קאמפאניע

די שריט וועט האלטן אינשורנס קאמפאניעס פאראנטווארטליך צו קאנסומערס און ערלויבן ניו . דורך האריקעין סענדי

עפארט קארדס די ר. יארקער צו זען די אויפפירונג פון זייער אינשורנס קאמפאניעס פארגליכן צו אנדערע קאמפאניעס

 זיי וועלן זיין גרייט היינט ביי . וועבזייטל און וועט כסדר ווערן אפטעיטעט DFSוועלן זיין פובליצירט אויף די 

www.NYInsure.ny.gov.  

  :וועלן אינשורנס קאמפאניעס ווערן געצייכנט אויף, צווישן אנדערע קריטעריע

  פון קלאגעס און דאלער אמאונט פון קלאגעס נומער •

 דורכשניטליכע צייט פאר אן עדזשאסטער צו אונטערזוכן •

 נומער פון קלאגעס געשלאסן אן באצאלונג דערווייל •

 נומער פון קלאגעס באצאלט דערווייל •

 טאטאל נומער פון קאנסומער קלאגעס •

 נומער פון קלאגעס ווי א פערסענטעדזש פון נומער פון קלאגעס  •

DFS וועט פובליצירן רעפארט קארדס אויף די פאלגענדע קאמפאניעס: 

 )Nationwideנעישאנווייד ( •

 )Liberty Mutualליבערטי מיוטשועל ( •

 )Hartfordהארטפארד ( •

 )FM Globalעף.עם. גלאובעל ( •

  (Allstate)  אלסטעיט •

 (Chartis/AIG) עי.איי.דזשי. \טשארטיס •

 )State Farmסטעיט פארם ( •

 )USAA.עי. (יו.עס.עי •

 )Utica Nationalיוטיקע נעשאנעל ( •
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 ) Zurichזוריק ( •

 )Metropolitanמעטראפאליטען ( •

 Narraganset Bay Insurance  company)נאראגענעסעט בעי אינשורנס קאמפאני( •

   )QBE( קיו.בי.אי •

 )Archארטש ( •

 )New York Central Mutualניו יארק סענטראל מיוטשועל ( •

 )Amtrust Financial( עמטראסט פיינענשאל •

 )Travelersטרעוועלערס ( •

 )Towerטאוער ( •

 ) Adirondack Insurance Exchangeאדיראנדאק אינשורנס עקסטשענדזש ( •

 )Chubbטשאב ( •

 )GEICגייקאו ( •

 )Andoverענדאווער ( •

 )Assurantעשורענט ( •

 )NYPIUAען.וויי.פי.איי.יו.עי. (

  אויסצופארשן קלאגעס נייע רעגולאציעס צו פארשנעלערן די צייט

די נייע רעגולאציע וואס דער גאווערנאר האט ארויסגעגעבן וועט פארקורצערן די צייט אין וואס אינשורער מוזן שיקן א 

אדזשאסטער צו אונטערזוכן א קלאגע. די שריט וועט העלפן אינשורענס קאמפעניס שנעלער פראצעסירן קלאגעס און 

מער. אנגעהויבן פון היינט, וועט די נייע רעגולאציע פארלאנגען אז אינשורענס שנעלער באצאלן קלאגעס פאר קאסטו

קאמפעניס זאלן אנהייבן אויסצופארשן קלאגעס ביז זעקס ביזנעס טעג נאכדעם וואס דער אינשורער באקומט די קלאגע, 

לטיג פאר האריקעין סענדי. ביזנעס טעג לויט די עקזיסטירנדע רעגולאציעס. די נייע רעגולאציע איז גי 15ווי איידער 

געזונט און זיכערהייט מעגן קלעגער, אויסער פאר פאליסיס און צוגאב מאכט די רעגולאציע קלאר אז כדי צו פארזיכערן 

וועלכע זענען געמאכט געווארן אונטער די נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם, אנהייבן באלדיגע פארעכטיגונגען 

יס וואסער סיסטעמען, און נויטיגע עלעקטראנישע פארבינדונגען, ווי אויך דרויסנדיגע צו הייצונג סיסטעמען, הי

  פענסטער, דרויסנדיגע טירן, און אויך קליינע פארעכטיגונגען אויף דרויסנדיגע ווענט כדי צו האלטן די היץ.

     עקזעקיוטיוו ארדער צו פארשנעלערן צאלונגען   

 

סטעיט פובליק עדזשאסטער, - פון- דעם גאווערנאר'ס עקזעקיוטיוו ארדער וועט אויטאריזירן קוואליפיצירטע, אינדרויסן

אייגנטומער, צו באקומען א צייטווייליגע לייסענס צו ארבעטן אין די - וועמענס ארבבעט איז צו זיין אויף די זייט פון היים
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סטעיט עדזשאסטער וועלכע האבן באקומען - פון- אינדרויסן 16,800סטעיט. עס זענען יעצט פאראן אריבער 

צייטווייליגע לייסענסעס צו ארבעטן פאר אינשורענס קאמפעניס, וואס טוט מער ווי טאפלען די צאל עדזשאסטער 

האט ערלויבט מער אינשורענס עדזשאסטער צו  DFSוועלכע ארבעטן פאר אינשורענס קאמפעניס אין ניו יארק סטעיט. 

אין די סטעיט אז אינשורענס קאמפעניס זאלן קענען אפשאצן און באצאלן קלאגעס אויף א מער צייטליכע וועג ארבעטן 

  און העלפן ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן געווארן פון האריקעין סענדי זיך צוריק אויפבויען.  

וועלכע ארבעטן לטובת א פאליסיהאלדער  א נייע ארדער וועט ערלויבן דאס לייסענסן צייטווייליגע פובליק עדזשאסטער

  צו פארהאנדלען א שליכטונג פון קלאגעס פאר דעם קאסטומערס אינטערעסע.

  סטעיט עדזשאסטער:- פון- צו קוואליפיצירן, מוזן אינדרויסן

 DFSא צייטווייליגע לייסענס מיט זיך איינגעבן צו באקומען  •

 אפגעהאקט געווארן אין די לעצטע צען יארהאבן א גילטיגע אינשורענס לייסענס וואס איז נישט  •

נישט געפונען געווארן שולדיג אדער גע'פליד גילטי צו סיי וועלכע פארברעכן און די פאראייניגטע שטאטן אין  •

 די לעצטע צען יאר

איז נישט באשולדיגט געווארן מיט שווינדל אדער אומעטישע אויפירונג אין די פאראייניגטע שטאטן אין די  •

 ען יארלעצטע צ

  

  דא איז די גאנצע עקזאקוטיווע באפעל

 .82נומער 

 עקזאקוטיוו באפעל

 צייטווייליגע סוספענדירונג און מאדיפיצירונג פון די פארשריפטן פון דעם אינשורענס געזעץ

, וועלכע דעקלארירט א חורבן 47, האב איך געמאלדן עקזאקוטיוו באפעל נומער 2012, 26אקטאבער  אום וויבאלד,

  קאונטיס פון די סטעיט אוו ניו יארק; און 62עמוירדזשענסי אין אלע 

, האט דער פרעזידענט ערקלערט א מעידזשאר חורבן דעקלאראציע פאר די 2012, 30אקטאבער  אום וויבאלד, 

איז  ,2012, 2קאונטיס פון בראנקס, קינגס, נעססאו, ניו יארק, קווינס, ריטשמאנד און סאפאלק, און אום נאוועמבער 

אויסגעברייטערט געווארן די דעקלאראציע עס זאל אויך איינשליסן די קאונטיס פון ראקלענד און וועסטשעסטער, און 

  נאך שפעטער איז די דעקלאראציע נאך ווייטער אויסגעברייטערט געווארן עס זאל איינשליסן אראנדזש קאונטי; און

שאדן מאכענדע ווינטן און געוואלדיגע רעגנס וועלכע האט  האריקעין סענדי האט מיטגעברענגט מיט זיך וויבאלד,

אנגעמאכט רעקארד פארפלייצונגען און ערענסטע שטורעם וואלן דורכאויס די סטעיט אוו ניו יארק וועלכע האט זייער 

  ערנסט חרוב געמאכט די סטעיט; און

אפערטיעס דורכאויס די באווירקטע דער שטורעם האט צושטאנד געברענגט ווייטגרייכענדע שאדענס צו פר וויבאלד,

קאונטיס, שאפענדיג א באדייטענדן געברויך פאר אינשורענס עדזשאסטערס צו באקוקן און אפשאצן די שאדענס צו 

  פארזיכערן אז די קליענטן'ס פראפערטי/קעזשולטי אינשורענס קלעים'ס ווערן צייטליך פראצעסירט;

, איך, ענדרו מ. קאומא, גאווערנאר פון ניו יארק סטעיט, דורך די אויטאריטעט וואס ליגט אויף מיר דערפאר, טו יעצט

בי פון דעם עקזאקוטיוון געזעץ, צייטווייליג צו סוספענדירן אדער מאדיפיצירן - 2עי פון ארטיקל - 29אונטער סעקשאן 

ץ, פארארדענונגען, פארשריפטן אדער ספעציפישע פארשריפטן פון יעדן סטעטשוט, לאקאלער געזעץ, ארדינאנ

רעגולאציעס, אדער געוויסע טיילן דערפון, פון יעדע אגענטור אין פארלויף פון א סטעיט חורבן עמוירדזשענסי, אויב 

ווען דאס ווערט אויסגעפאלגט וועט דאס פארמיידן, שטערן אדער אפשטופן אקטיוויטעטן וועלכע זענען נייטיג פאר'ן זיך 



Yiddish 

דעם חורבן, טוה איך דערמיט צייטווייליג סוספענדירן און מאדיפיצירן, לויט וועלכעס עס פארלאנגט זיך, באפאסן מיט 

פאר א צייט אפשניט אנגעהויבן פון דעם דאטום פון דעם עקזאקוטיוון באפעל ביז צו א קומענדיגע מעלדונג, דאס 

  פאלגענדע:

סיי וועלכע פארבינדעטע רעגולאציעס, אויף ווי ווייט זיי פון דעם אינשורענס געזעץ, אינאיינעם מיט  2108סעקשאן 

פאדערן פערמענאנטע לייסענסינג פון פאבליק אדזשאסטערס דורך דעם דעפארטמענט אוו פיינענשל סערוויסעס (די 

"דעפארטמענט") כדי אז, פארן צוועק פון בלויז דעם עקזאקוטיוון באפעל, זאל דער דעפארטמענט מעגן ארויס געבן 

האלטער צו אדזשאסטן - ווייליגע פאבליק אדזשאסטער לייסענסעס וועלכע אויטאריזירן די דאזיגע לייסענסצייט

פראפערטי/קעזשולטי אינשורענס קלעים'ס אין די קאונטיס פון בראנקס, קינגס, נעססאו, ניו יארק, אראנדזש, קווינס, 

אן אין פארלויף פון די צייט אפשניט פאר  ריטשמאנד, ראקלענד, סאפאלק און וועסטשעסטער, וועלכע הייבן זיך

) אן אפליקאציע פאר א צייטווייליגע לייסענס אין 1וועלכען דער עקזאקוטיווער באפעל איז גילטיג, אזוי לאנג ווי: (

איינקלאנג מיט דעם באפעל איז געמאכט געווארן אויף א פארם וואס איז פארגעשריבן דורך דעם סופעראינטענדענט פון 

) דער פארם איז אונטער געשריבן דורך א פאבליק עדזשאסטער וועלכע איז גע'לייסענס'ד 2ל סערוויסעס;  (פיינענש

פון דעם אינשורענס געזעץ; וועמענס לייסענס איז אויף א גוטן  2108דורך די סטעיט אין איינקלאנג מיט סעקשאן 

יף צו איבערקוקן דעם צייטווייליגן לייסענס שטאנד; און וועלכער וועט זיין פאראנטווארטליך פאר ביידע, סיי או

האלטער אדער אלס אן ארבייטס געבער/ארבייטער פארבינדונג אדער אויף אן אנדערע סארט אראנזשירונג אונטער 

וועלכן דער גע'לייסענס'טער פאבליק אדזשאסטער קאנטראלירט דעם צייטווייליגן לייסענס האלטער און איבער די 

ענדיגונג פון אלע אדזשאסטמענטס וואס ווערן אונטערגענומען דורך דעם צייטווייליגן לייסענס צופרידענשטעלנדע פאר

) עס איז נישט פארגעקומען ביי דעם צייטווייליגן לייסענס האלטער אז זיין אינשורענס לייסענס איז אוועק 3האלטער;  (

יבערגעריסן געווארן צוליב אן אורזאך אין סיי גענומען געווארן, סוספענדירט געווארן, אדער אויף אן אנדערן אופן א

) דער צייטווייליגער לייסענס האלטער איז נישט 4וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן אין די לעצטע צען יאר;  (

אנגעקלאגט געווארן אדער געפינען געווארן שולדיג אדער זיך ערקלערט שולדיג אדער ערקלערט "נאלא קאנטענדערע" 

וזאמענהאנג מיט א פארברעכן אדער א מיסדעמינער אין סיי וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן אין די אין צ

) דער צייטווייליגער לייסענס האלטער איז נישט געהאלטן געווארן פאראנטווארטליך פאר נישט 5לעצטע צען יאר;  (

י וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן אין די ריכטיג פארשטעלן, פעלשונג, אדער אומעטישע אויפפירונג אין סי

) דער צייטווייליגער לייסענס האלטער איז ביים יעצטיגן מאמענט גע'לייסענס'ד אין אן אנדערע 6לעצטע צען יאר; און  (

סטעיט אלס א פאבליק אדער זעלבסטשטענדיגער אדזשאסטער אויף צו אדזשאסטן פראפערטי/קעזשולטי אינשורענס 

יאר פריערדיגע ערפארונג אין פארלויף פון די פארגאנגענע צען יאר אלס א פאבליק אדער  5ס; אדער האט קלעים'

זעלבסטשטענדיגער אדזשאסטער אויף צו אדזשאסטן פראפערטי/קעזשולטי אינשורענס קלעים'ס אין די פאראייניגטע 

יגער אדזשאסטער אין ניו יארק סטעיט אין שטאטן; אדער איז געווען גע'לייסענס'ד אלס א פאבליק אדער זעלבסטשטענד

  יאר. 5פארלויף פון די לעצטע 

דערלאנגט אונטער מיין האנט און רעגירענדע זיגל פון די סטעיט אין די שטאט אלבאני, דעם ניין און צוואנציגס'טן טאג 

  פון נאוועמבער, אינעם יאר צוויי טויזענט צוועלף.

  דורך דעם גאווערנאר

  וערנארסעקרעטאר צום גאו
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