פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃ דעצעמבער 2012 ,12

גאװערנאר קואמא ) (CUOMOמעלדט אז בענק און מארטגעדזש סערװיסערס װעלן צואײלן אינשורענס
פעימענטס צו הײם אײגנטימערס
מאסנאמען װעלן אױסשליסן אז ביוראקראטיע זאל שטערן הײם אײגנטימערס צו ערהאלטן אינשורענס פאנדן
גרעיס פעריאדע אױף מארטגעדזש פעימענטס איז אױך פארלענגערט מיט נאך דרײ מאנאטן

גאװערנאר ענדרו עם .קואמא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט געמאלדן אז הױפט בענק און מארטגעדזש
סערװיסערס װעלן נעמען שריט כדי צוצואײלן אינשורענס פעימענטס צו ניו יארק הײם אײגנטימערס .יעצט מוזן
אינשורענס קלעים טשעקס אינדארסירט װערן דורך די בענק אדער מארטגעדזש סערװיסערס אײדער הײם
אײגנטימערס קענען זײ קעשן ,פאראורזאכנדיג פרוסטרירנדע שפעטיגונגען אינדערצײט מען דארף דאס געלט פאר
הײם פארריכטונגען און פאר לעבן אױסגאבן .די דאזיגע נײע האנדלונגען װעלן ערמעגליכן די אינשורענס קאמפאניס
צו ברענגען דאס געלט צו הײם אײגנטימערס שנעלער.
דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס ) (DFSהאט באקומען פילצאליגע קאמפלעינטס פון הײם
אײגנטימערס אז סערװיסערס און בענק לײגן ארױף אױסערגעװענליך שטרענגע פאדערונגען אײדער זײ שרײבן
אונטער די טשעקס .אלס א רעזולטאט זענען געװען אומאקצעפטירבארע שפעטיגונגען בײם ארױסגעבן געלט צו
נױטבאדערפנדע ניו יארקערס .די דאזיגע נײע מאסנאמען װעלן אבער ערלױבן הײם אײגנטימערס צו ערהאלטן
זײער געלט שנעל.
"הײם אײגנטימערס ברױכן הילף יעצט און דערפאר שיקן אינשורערס ארױס אדװאנס טשעקס כדי נאכצוקומען
זײערע דרינגענדע געברױכן ",האט גאװערנאר קואמא ) (Cuomoגעזאגט" .סײ װעלכע שפעטיגונג בײם מאכן די
דאזיגע טײפס פון קריטיש װיכטיגע הײם פארריכטונגען קען הײסן די אונטערשײד צװישן א פאמיליע װאס קען
װאױנען מיט זיכערהײט אין זײער הײם און א פאמיליע װאס בלײבט אומנױטיג אן קײן אײגענע הײם במשך װאכן
אדער אפילו מאנאטן .איך װיל באדאנקען די דאזיגע בענק און מארטגעדזש סערװיסערס פאר זײן אונזערע שותפים
און איך אפעליר צו אלע אנדערע בענק און סערװיסערס נאכצוקומען דעם סטאנדארד אײנגעשטעלט דורך זײערע
קאנקורענטן".
בענדזשאמין עם .לאוסקי ) ,(Benjamin M. Lawskyסופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס ,האט געזאגט,
"אינשורענס פעימענטס זענען א װיכטיגער טײל װען מען בױט אױף צוריק דאס לעבן .מיר װעלן װײטער טאן אלס
װאס מיר נאר קענען צו מאכן זיכער אז קלעימס זאלן שנעל פראצעסירט װערן און הײם אײגנטימערס און ביזנעסער
זאלן ערהאלטן אלע פאנדן װאס קומען זײ כדי זײ זאלן זיך ערהױלן .עס איז גוט צו זען אז די דאזיגע בענק און
סערװיסערס נעמען אױף זיך פרײװיליג דאס אחריות כדי צו פארשנעלערן אונזער סטעיט'ס ערהױלונג".
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דער גאװערנאר האט הײנט אױך געמאלדן אז די גרעיס פעריאדע אױף מארטגעדזש פעימענטס איז פארלענגערט
געװארן מיט נאך דרײ מאנאטן .די דאזיגע צײט װעט ערלױבן ניו יארקערס אפעקטירט פון האריקעין סענדי )(Sandy
אנצואיאגן זײערע פעימענטס אנדעם װאס זײ זאלן דארפן אױסגעשטעלט װערן צו קאלעקשאן אגענטורן אדער א
גענידערטע קרעדיר סקאר.
דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס ) (DFSהאט באקומען פילצאליגע קאמפלעינטס פון הײם
אײגנטימערס אז סערװיסערס און בענק לײגן ארױף אױסערגעװענליך שטרענגע פאדערונגען אײדער זײ שרײבן
אונטער די אדװאנס טשעקס .אלס א רעזולטאט געבן זײ ארױס דאס געלט אומגעהעריג לאנגזאם .דאס
פאראורזאכט ערנסטע פראבלעמען פאר פילע פאמיליעס װאס נױטיגן זיך דרינגענד אין זײערע אינשורעס געלטער
כדי צו לעבן דעראױף און אנצוהײבן צו מאכן פארריכטונגען .די מאסנאמען געמאלדן הײנט װעלן ערלױבן מערערע
הײם אײגנטימערס צו ערהאלטן זײער אדװאנס געלט שנעל.
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

בענק און סערװיסערס זענען געפאדערט צו פאלגן פארשידענע כללים ארױפגעלײגט דורך ֿפעני מעי ) Fannie
 ,(Maeפרעדי מעק ) (Freddie Macאון אינװעסטירער װער פארמאגן מארטגעדזש אונטערגעשטיצטע סעקיוריטיס.
בכלליות אלס א רעזולטאט פון פארהאנדלונגען מיט די קואמא ) (Cuomoאדמיניסטראציע טוען אנשטאלטן אנבאטן
די פאלגנדע טיפן פון רעליף׃
•

די בענק אדער סערװיסערס װעלן שױן ניצן אזױפיל אײנזען װי זײ האבן אונטער די כללים כדי תיקף
איבערצופירן הײם פארריכטונגען פאנדן צו הײם אײגנטימערס און זײערע קאנטראקטארס.

•

בענק און סערװיסערס װעלן תיקף ארױסגעבן סײ װעלכן חלק פון אינשורענס אדער רעליף פאנדן
דעזיגנירט פאר לעבן אױסגאבן אדער צו ערזעצן פערזענליכע אײגנטום און װעלן תיקף ארױסגעבן סײ
װעלכע פאנדן איבער די אומבאצאלטע הלװאה באלאנס.

•

אױב זענען לעבן אױסגאבן און פערזענליכע אײגנטום סכומים נישט ספעציפיצירט אין דעם אינשורענס
אדער רעליף פעימענט ,װעלן בענק און סערװיסערס פארלאנגן אז דער אינשורער זאל צושטעלן א
ספעציפיצירונג און װעלן שנעל ארױסגעבן גילטיגע פאנדן.
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•

בענק און סערװיסערס װעלן נישט אנװענדן סײ װעלכן חלק פון אינשורענס אדער רעליף טשעק צו
מארטגעדזש פעימענט חובות אן קײן צושטימונג פון אדער דעם הײם אײגנטימער אדער א פעדעראלע
רעגירונג־ספאנסירטע אונטערנעמונג װי פעני מעי ) (Fannie Maeאדער פרעדי מעק ).(Freddie Mac

אײנצלהײטן קענען זיך װאריאירן פון אנשטאלט צו אנשטאלט און זענען אונטערגעװארפן אונטער אינװעסטירער און
רעגולירנדע פאדערונגען .בארגערס זאלן קאנטאקטירן זײערע באזונדערע בענק אדער מארטגעדזש סערװיסערס
פאר פרטים.
אין צוגאב געפינען טײל ניו יארקערס אז די דרײ-מאנאט גרעיס פעריאדע אױף מארטגעדזש פעימענטס װאס איז
פריער אנגעבאטן געװארן דורך בענק און מארטגעדזש סערװיסערס איז נישט גענונג כדי זײ זאלן זיך אױפשטעלן
אױף די פיס .אױפ'ן פארלאנג פון די קואמא ) (Cuomoאדמיניסטראציע װעלן בענק און מארטגעדזש סערװיסערס
פארלענגערן די דאזיגע פעריאדע ביז צו דרײ מאנאטן ,בסך הכל זעקס חדשים נאך דעם שטורעם פאר די
פאלגנדע טײפס פון רעליף׃
•

אפשטופן פארקלאוזשערס און עװיקשאנס.

•

װיתור אױף שפעטע קנסות אױף מארטגעדזש פעימענטס.

•

אין אײניגע קעיסעס ,באזירט אױף א בארגער'ס ספעציפישע פאקטן און אומשטענדןֿ ,פארבערענס
)פארלײכטערונג( אױף מארטגעדזש פעימענטס װאו דער בארגער איז אפעקטירט געװארן דורכ'ן שטורעם
און זוכט רעליף.

אײנצלהײטן קענען זיך װאריאירן אין פארשידענע אנשטאלן און זענען אונטערגעװארפן אונטער אינװעסטירער
גײדלײנס ,דעריבער זאלן הײם אײגנטימערס זיך פארבינדן מיט'ן האלטער פון זײערע מארטגעדזשעס .אין די ענדע
פון די גרעיס פעריאדע װעלן בענק און סערװיסערס אײנפירן א פעימענט פלאן צו ערלױבן הײם אײגנטימערס
צוריקצוצאלן זײערע פארפעלטע פעימענטס איבער א לענגערע צײט אפשניט.
"מיר אפלאדירן גאװערנאר קואמא ) (Cuomoאון סופערינטענדענט לאוסקי ) (Lawskyפאר נעמען אױף זיך די
איניציאטיװ צו ארבעטן מיט די באנקינג אינדוסטריע אױף די דאזיגע װיכטיגע אישו און מיר זענען צופרידן צו
ארבעטן מיט'ן גאװערנאר װײטער העלפנדיג הײם אײגנטימערס במשך די דאזיגע שװערע צײט ",האט גאזאגט
סאנדזשיװ דאס ) ,(Sanjiv Dasפרעזידענט און שעף עקזעקיוטװ אפיציר פון .CitiMortgage
דזשאש זינער ) ,(Josh Zinnerקא־דירעקטאר פון  ,NEDAPאן עקאנאמישע יושר'דיגקײט ארגאניזאציע באזירט אין
ניו יארק סיטי ,האט געזאגט NEDAP" ,לױבט די קואמא ) (Cuomoאדמיניסטראציע פאר ארבעטן צו פארזיכערן אז
מארטגעדזש סערװיסערס שטערן נישט די פולקאמע און שנעלע ארױסצאלונג פון אינשורענס געלטער פאר הײם
אײגנטימערס אפעקטירט דורכ'ן שטורעם .מיר האפן אז יעדער מארטגעדזש סערװיסער װאס טוט ביזנעס אין דעם
סטעיט װעט נעמען אלע מאסנאמען װאס זענען נאר מעגליך כדי צו פארמײדן פארקלאוזשערס און צו העלפן
קאמיוניטיס װעלכע זענען שװער געטראפן געװארן דורכ'ן שטורעם זיך צוריק אױפצובױען".
מארגארעט בעקער ),(Margaret Beckerקא־דירעקטאר ,הײם אײגנטימערס פארטײדיגונג פרױעקט ) Homeowner
 ,(Defense Projectסטעטן אײלענד ליגעל סערװיסעס )" ,(Staten Island Legal Servicesדי אנטשלאסנקײט און
אױסדױער פון הײם אײגנטימערס לענגאױס סטעטן אײלענד'ס ברעגן געשעדיגט דורכ'ן שטורעם איז שטױנענד,
אבער זײ זענען מיד .די שװערע פיזישע ארבעט האט א װירקונג ,אבער ביוראקראטיע אױך .דער דעפארטמענט'ס
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פועלן און די בענק'ס פארפליכטונג צו ברענגען דערצו אז אינשורענס פאנדן זאלן ארױסגעגעבן װערן שנעל און צו
געבן הײם אײגנטימערס בױגזאמקײט אױף זײרע מארטגעדזש פעימענטס װעלן העלפן אװעקצונעמען א טײל פון די
לאסט פאר די דאזיגע מענטשן בשעת זײ ערהױלן זיך שטאטליך".

###

מער נײעס צו טרעפן אױף www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov | Executive Chamber

Yiddish

