קויציע קאָ נסטאַ טירגונג פֿון רעכטן
וואָ ס איז קויציע און ווי אַ זוי אַ רבעט עס?
ווען אַ ן אָ נגעקלאָ גטער )דער "פּרינציפּאַ ל" אָ דער "אַ רעסטירטער"( איז געהאַ לטען פֿאַ ר דעם פּראָ צעס ,קען זיי דאָ ס געריכט באַ פֿרײַ ן
אונטער באַ דינגונגען באַ קאַ נט ווי "קויציע ".קויציע איז געוויינטלעך כּולל אַ צאָ לונג צו דעם געריכט ,וואָ ס געוויינטלעך גיט מען צוריק
אין סוף פֿון דעם פֿאַ ל אויב דער אָ נגעקלאָ גטער פֿאָ לגט די באַ פֿעלן פֿון דעם געריכט .עס זענען דאָ רעטלעכע פֿאָ רמען פֿון קויציע ,און
אויב דער אָ נגעקלאָ גטער אָ דער זייער פֿרײַ נד אָ דער משפּחה קענען זיך נישט פֿאַ רגינען אַ פֿולע צאָ לונג אין מזומן ,קענען זיי נוצן וואָ ס
איז באַ קאַ נט ווי אַ "קויציע -אָ בליגאַ ציע" ,וווּ די פֿרײַ נד אָ דער משפּחה פֿון אַ ן אָ נגעקלאָ גטער חתמענען אַ קאָ נטראַ קט מיט אַ ליצענזירטן
קויציע -אַ גענט ,וואָ ס וועט פֿאַ ר זיי באַ צאָ לן ,ניצנדיק אַ ן פֿאַ רזיכערונג פֿירמע אָ בליגאַ ציע .די קאַ נטראַ קטן געוויינטלעך געהײסן "היזק-
פֿאַ רגיטיק-געלט הסכמות" אָ דער "קויציע הסכמות ",און די פֿרײַ נד אָ דער משפּחה ,וואָ ס חתמענען זיי געהײסן "פֿאַ רגיטיקערס".
קויציע-אַ גענטן וועלן פֿאַ ררעכענען אַ ן אָ פּצאָ ל ,אדער "פּרעמיע" ,פֿאַ ר דער אָ בליגאַ ציע ,און קענען אויך בעטן ערבֿות ,עפּעס ווערטפֿול,
וואָ ס דער קויציע-אַ גענט האַ לט בײַ זיך בשעת דער אָ נגעקלאָ גטער איז ארויס אויף קויציע ,כּדי צו פֿאַ רזיכערן ,אַ ז דער אָ נגעקלאָ גטער
פֿאָ לגט די באַ פֿעלן פֿון דעם געריכט .די מאַ קסימאַ לע פּרעמיע איז באַ שטימט דורך געזעץ און איז געוויינטלעך ניט קריקצאָ ליק.
ערבֿות זאָ ל זײַ ן שׂכלדיק ,אַ זאַ ווי  10%פֿון דער ווערט פֿון דער אָ בליגאַ ציע .װען דער קויציע הסכם איז ענדגילטיג דערגעבראַ כט צום
סוף ,ווערט די קויציע אָ בליגאַ ציע געשיקט צו דעם געריכט פֿאַ ר באַ שטעטיקונג און דער אָ נגעקלאָ גטער ווערט באַ פֿרײַ ט.
ווייסט דײַ נע רעכטן
איר האָ ט דאָ ס רעכט צו באַ קומען די פֿאָ לגענדע אינפֿאָ רמאַ ציע בכּתב:







דעם פֿולן לעגאַ לען נאָ מען פֿון דעם קויציע-אגענט )אַ רײַ נגערעכנט דעם נאָ מען פֿון אַ בי וועלכן אונטערליצענזירטן( ,קאָ נטאַ קט
אינפֿאָ רמאַ ציע ,און שטאַ ט ניו יאָ רק דעפּאַ רטמענט פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען ליצענס נומער.
דעם פֿולן לעגאַ לען נאָ מען פֿון דעם פֿאַ רזיכערער ,קאָ נטאַ קט אינפֿאָ רמאַ ציע און נאַ ציאָ נאַ לער פאַ רבאַ נד פֿון פֿאַ רזיכערונג
קאָ מיסיאָ נערן נומער.
אויב אָ נװענדלעך ,די קויציע צדקה-אָ רגאַ ניזאַ ציע'ס פֿולן לעגאַ לען נאָ מען ,קאָ נטאַ קט אינפֿאָ רמאַ ציע ,און ניו יארק שטאַ ט ניו
יאָ רק דעפּאַ רטמענט פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען צערטיפֿיקאַ ציע נומער.
די מהות און סומע פֿון דער פּרעמיע און ערבֿות פֿאַ רלאנגט פֿאַ ר אַ קויציע-אָ בליגאַ ציע.
אַ בי וועלכע באַ גרענעצונגען ,וועלכע ווערט געשטעלט אויף דעם אָ נגעקלאָ גטער װי אַ תּנאי פֿון דער קויציע.
אַ בי וועלכע אומשטאנדן ,אונטער וועלכע דער קויציע-אַ גענט וואָ לט מװתּר זײַ ן אויף דעם אָ נגעקלאָ גטער אַ חוץ אָ נװער )ווען
דער אָ נגעקלאָ גטער קערט זיך נישט צוריק צו דעם געריכט( אָ דער רײנװאַ שונג )ווען דאָ ס געריכט באַ פֿרײַ ט די אָ בליגאַ ציע(.

איר האָ ט אויך דאָ ס רעכט צו:
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• אייער אייגענע קאָ פּיע פֿון אַ בי װעלכן דאָ קומענט אָ דער קאָ נטראַ קט ,וואָ ס איר האָ ט געחתמענט ,און אַ לע אַ נדערע
דאָ קומענטן און מאַ טעריאַ לן ,װעלכע זענען שײך צו די תּנאים און באַ דינגונגען פֿון דער קויציע ,בשעת דער חתימה
• פּרטימדיקע און געחתמענטע קבלה ,מיט אַ רשימה פֿון אַ לע פּרעמיעס און ערבֿות ,איינע ווען איר באַ צאָ לט פֿאַ ר דעם
קויציע-אַ גענט און גיט זיי ערבֿות און אַ צװײטע ווען דער קויציע-אַ גענט קערט אײַ ך צוריק אַ בי װאָ סער געלט אָ דער ערבֿות.
• אַ ז דער אָ נגעקלאָ גטער זאָ ל באַ פֿרײַ ט ווערן גלײַ ך ווען דער קויציע הסכם איז געחתמענט און געריכט פֿאָ דערונגען זענען
דערפֿילט.
• אַ ז דער קויציע-אַ גענט זאָ ל צוריקצאָ לן די פֿולע סומע פֿון דער פּרעמיע אין  14טעג נאָ ך דעם ווי דער קויציע-אַ גענט האָ ט
באַ קומען אַ נאָ טיץ ,אויב דער אָ נגעקלאָ גטער איז נישט באַ פֿרײַ ט פֿון תפיסה ,אָ דער אויב דער אָ נגעקלאָ גטער ווערט באַ פֿרײַ ט
לויט דערקענונג אָ ן קיין געלטיקער קויציע פֿאָ דערונג) .אויב עס איז דאָ מער ווי איין פֿאַ רגיטיקער ,וועט מען צוריקצאָ לן פֿאַ ר
יעדען פֿאַ רגיטיקער די סומע ,וואָ ס זיי האָ בן באַ צאָ לט(.
• באַ קומען צוריק אײַ ער פֿולע ערבֿות ,װאָ ס איר האָ ט מנדר געװען ,סײַ דן עס איז דאָ אַ ן אָ נװער.
• אַ ז מע זאָ ל אײַ ך אײַ ער ערבֿות גלײַ ך צוריקקערן ,ווען עס איז דאָ אַ ן רײנװאַ שונג.
• צאָ לן בלויז די פּרעמיע ערלויבט דורך געזעץ  -מע קענט פֿון אײַ ך ניט בעטן מער ווי דער לעגאַ לער פּרעמיע.
• דערלאַ נגען א טענה קעגן אַ קויציע-אַ גענט ,פֿאַ רזיכערער ,אָ דער קויציע צדקה-אָ רגאַ ניזאַ ציע בײַ דעם שטאַ ט ניו יאָ רק
דעפּאַ רטמענט פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען.

קויציע קאָ נסטאַ טירגונג פֿון רעכטן
מאַ קסימאַ לע ערלויבטע פּרעמיע
ניו יאָ רק געזעצן באַ גרענעצן וויפֿיל אַ קויציע-אַ גענט קען פֿאַ ררעכענען פֿאַ ר אַ קויציע-אָ בליגאַ ציע .דער קאַ לקולאַ טאָ ר אונטן קען אײַ ך
העלפֿן אויסצורעכענען ,וויפֿיל קען מען פֿאַ ר אײַ ך פֿאַ ררעכענען באַ זירט אויף דער סומע פֿון דער אָ בליגאַ ציע.
אויב די קויציע איז...
$1 - $199
$200 - $3,000
$3,001 - $10,000
 $10,001אָ דער מער

די מאַ קסימאַ לע סומע ,וואָ ס אַ קויציע-אַ גענט קען פֿאַ ררעכענען איז...
קען מען פֿאַ ררעכענען אַ מינימאַ לע פּרעמיע פֿון $10
 10%פֿון דער אָ בליגאַ ציע
 10%פֿון די ערשטע $3.000
 %8 +פֿון דער סומע צווישן  $3000און $10,000
 10%פֿון די ערשטע $3.000
 %8 +פֿון דער סומע צווישן  $3000און $10,000
 %6 +פֿון דער סומע איבער $10,000

באַ מערקונג :אַ קויציע-אַ גענט קען נישט פֿאַ ררעכענען קיין אָ פּצאָ לן אַ חוץ דער פּרעמיע ,אַ חוץ פֿון-דער-אייגענער-קעשענע קאָ סטן
פֿאַ ר דעם אַ רעסט און װיתּור פֿון דעם אָ נגעקלאָ גטער נאָ ך אַ געריכט-געגעבענעם באַ פֿעל ,פֿאַ ר דעם אַ רעסט און װיתּור פֿון דעם
אָ נגעקלאָ גטער נאָ ך אַ די דאָ קומענטירטער בקשה פֿון דעם פֿאַ רגיטיקער ,און נאָ ך דערלאַ נגען די אַ פּליקאַ ציע פֿאַ ר די אויסלייזונג פֿון
אָ נװער .די מאַ קסימאַ לע פּרעמיע סומע איז באַ זונדער פֿון אַ בי װאָ סער ערבֿות ,װאָ ס קען זײַ ן פֿאַ רלאַ נגט.
פֿאַ רגיטיקערס האָ בן דאָ ס רעכט צו באַ קומען די אינפֿאָ רמאַ ציע דאָ איידער אָ דער בשעת זײ חתמענען די קויציע הסכם .זיי זאָ לן
לייענען די פֿאָ רעמס איידער חתמענען אַ בי װעלכע דאָ קומענטן .אָ נגעקלאָ גטערע האָ בן דאָ ס רעכט צו באַ קומען די אינפֿאָ רמאַ ציע
אונטן ארום אַ שׂכלדיקער צײַ ט נאָ ך זײער באַ פֿרײַ ונג פֿון תּפיסה.
אויב איר האָ ט מערסטנס גערעדט מיט דעם קויציע-אַ גענט אין איין פֿון די פֿאָ לגענדע שפּראַ כן ,האָ ט איר דאָ ס רעכט צו באַ קומען דעם
דאָ קומענט אין יענער שפּראַ ך :ענגליש ,שפּאַ ניש ,בענגאַ ליש ,כינעזיש ,האַ יִטיש קרעאָ ליש ,קאָ רעיִש ,רוסיש.

באַ שטעטיקונג ,אַ ז מע האָ ט דאָ ס באַ קומען
דער קויציע -אַ גענט מוז קריגן די חתימה פֿון סײַ דעם פֿאַ רגיטיקער און סײַ דעם אָ נגעקלאָ גטן אויף דעם דאָ זיקן פֿאָ רעם.
דאַ טע
חתימה פֿון פֿאַ רגיטיקער
דאַ טע
חתימה פֿון אָ נגעקלאָ גטן
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קויציע קאָ נסטאַ טירגונג פֿון רעכטן
וויכטיקע טערמינען צו וויסן
קויציע-אַ גענט :דער קויציע-אַ גענט איז דער יחיד ,וואָ ס האָ ט אַ צווישנקאָ נטאַ קט דירעקט מיט אַ ן אָ נגעקלאָ גטן אָ דער פֿאַ רגיטיקער צו
צאָ לן קויציע .קויציע-אַ גענטן ארבעטן נישט פֿאַ ר דעם געריכט ,און יעדער קויציע-אגענט ,וואָ ס אַ רבעט אין ניו יאָ רק מוז ווערן
ליצענזירט דורך דעם שטאַ ט ניו יאָ רק דעפּאַ רטמענט פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען.
קויציע צדקה-אָ רגאַ ניזאַ ציע :אַ קויציע צדקה-אָ רגאַ ניזאַ ציע איז אַ נישט-פּראָ פֿיטיקע אָ רגאַ ניזאַ ציע לויט ניו יאָ רק געזעץ ,וואָ ס קען
באַ צאָ לן פאַ ר א אָ נגעקלאָ גטערס קויציע אין מזומן דורך אַ קויציע-אַ גענט.
ערבֿות :ערבֿות איז עפּעס  -געלט ,פֿאַ רמאָ ג ,אָ דער עפּעס אַ נדערש מיט ווערט  -וואָ ס דער פֿאַ רגיטיקער אָ דער דער אָ נגעקלאָ גטער
גיט אָ דער "איז מנדר" צו אַ קויציע -אַ גענט ,אַ ז ער זאָ ל עס האַ לטן בשעת דער אָ נגעקלאָ גטער איז אויס אויף קויציע .דאָ ס קען זײַ ן אין
צוגאָ ב צו אַ בי װעלכע פּרעמיע  -אָ דער "אָ פּצאָ ל"  ,-װאָ ס מעו באַ צאָ לט .די ערבֿות זאָ ל זײַ ן שׂכלדיק ,אַ זאַ ווי  10%פֿון דער ווערט פֿון
דער אָ בליגאַ ציע .אויב דער אָ נגעקלאָ גטער קומט נישט צוריק צו געריכט אָ דער פֿאָ לגט נישט די באַ פֿעלן פֿון דעם געריכט און די
קויציע-אָ בליגאַ ציע װערט מװתּר ,קען דער קויציע-אַ גענט לאָ זן די ערבֿות בײַ זיך.
רײנװאַ שונג  :רײנװאַ שונג איז ווען דאָ ס געריכט באַ פֿרײַ ט דעם פֿאַ רזיכערער פֿון זײַ ן/איר חובֿ אויף אַ ן אָ בליגאַ ציע .דאָ ס געריכט וועט
צושטעלן רײנװאַ שונג דאָ קומענטן ,אָ פֿט באַ קאַ נט װי אַ "דיספּאָ נירונג ",וואָ ס זאָ גט אַ ז די קויציע איז רײנגעװאַ שט געװאָ רן .די
דאָ קומענטן זאָ ל מע געבן פֿאַ ר דעם קויציע-אַ גענט ,וואָ ס מוזן צוריקגעבען די ערבֿות אין  45טעג.
אָ נװער  :אָ נװער איז ווען דער אָ נגעקלאָ גטער פֿאַ רפֿעלט אַ געריכט טאָ ג אָ דער פֿאַ רברעכט אַ באַ פֿעל פֿון דעם געריכט ,און דאָ ס
גערעכט באַ פֿעלט ,אַ ז די קויציע אָ בליגאַ ציע מוז באַ צאָ לט װערן.
פֿאַ רגיטיקער  :דער פֿאַ רגיטיקער ,אויך באַ קאַ נט װי מיטחתמענער ,איז דער יחיד )אָ דער די יחידים( ,וואָ ס באַ צאָ לן דעם קויציע-אַ גענט
אָ דער זענען מנדר ערבֿות .דער פֿאַ רגיטיקער איז אָ פֿט דער אָ נגעקלאָ גטערס פֿרײַ נד אָ דער משפּחה מיטגליד.
היזק-פֿאַ רגיטיק-געלט הסכם אָ דער קויציע הסכם :דאָ ס איז דער אָ פּמאַ ך מיט דעם קויציע-אַ גענט ,אַ ז ער זאָ ל צושטעלן קויציע.
פֿאַ רזיכערער :דער פֿאַ רזיכערער איז די פֿירמע ,וואָ ס אַ רבעט מיט דעם קויציע-אַ גענט אַ רויסצוגעבן די אָ בליגאַ ציע .אַ לע
פֿאַ רזיכערערס ,וועלכע פֿירן קויציע -אָ בליגאַ ציע געשעפֿט אין ניו יאָ רק מוזן זיין ליצענזירט דורך דעם שטאַ ט ניו יאָ רק דעפּאַ רטמענט
פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען.
פּרינציפּאַ ל  :דער פּרינציפּאַ ל איז דער יחיד ,וואָ ס איז אײַ נגעהאַ לטן דורך אַ געריכט און איז אַ נדערש באַ קאַ נט ווי דער אָ נגעקלאָ גטער
אָ דער אַ רעסטירטער.
פּרעמיע :די פּרעמיע איז אַ ן אָ פּצאָ ל ,װאָ ס מע פֿאַ ררעכענט פֿאַ ר אַ קויציע-אָ בליגאַ ציע .די מאַ קסימעלע פּרעמיע איז באַ שטימט דורך
געזעץ.
װיתּור :װיתּור פּאַ סירט ווען דער קויציע-אַ גענט קערט דעם אָ נגעקלאָ גטן צו אַ רעסט דורך דעם געריכט.
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כּדי צו פֿאָ רלייגן אַ טענה ,קאָ נטאַ קירט דעם שטאַ ט ניו יאָ רק דעפּאַ רטמענט פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען ) (DFSאויף 342-3736
) (800אָ דער .www.dfs.ny.gov
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