हुनबार् आफ्नो सम्पवि सु रवक्षत गनटका लावग
उिरर्दायी हुन्छन् तर सम्पविमा अवतररक्त क्षवत
रोक्नका लावग आिश्यक भएका ममटतहरू मात्र
गनुटपछट जस्तै भाँ विएका झ्यालहरू कभर गने।
आफ्ना सबै रवसर्दहरू (वबलहरू) सरुवक्षत
राख्नुहोस् ।
• स्थायी ममकत र्ायक हरू। बीमकहरूले

नोक्सानीहरूको वनरीक्षण नगरुन्जे ल स्थायी
ममटत कायटहरू गररनु हुँ र्दैन। व्यक्तक्तगत
सम्पविमा भएका सबै क्षवत बीमासँ ग वहसाब
वमलान नहुन्जे ल त्यविकै राक्तिएको हुनुपछट ।

• तपाईं अन्तै बस्नु पने भयो भने, आफ्ना

डबलहरू राख्नुहोस् । तपाईंको घर ममटत हुँ र्दै
गर्दाट को समयमा तपाईं अन्तै बस्नु पने भयो भने
आफ्ना ििटका सबै रे किट हरू राख्नुहोस् ।
तपाईंको घर बीमा गररएको प्रकोपका कारण
क्षवत भएको छ भने घर मावलक र भािािालका
बीमा नीवतहरूले प्रायः जसो अवतररक्त बसाइका
ििटहरू समर्े का हुन्छन्।

• डवपडि सहायता व्यक्तक्तगत सहायताका लावग

राष्ट्रपवतय विपविको घोषणा (Presidential
Disaster Declaration) गररएको बेलामा,
बीमाको वहसाबवमलानले विपविसँ ग सम्बक्तित
आिश्यकताहरू पूरा नगरे को अिस्थामा FEMA
विपवि सहायता बीमा गरे का र नगरे का व्यक्तक्त
तथा व्यिसायहरू र्दु िैलाई उपलब्ध हुन सक्छ।
क्षवत स्थानीय अवधकारीहरूलाई ररपोर्ट गने
कायटले मात्र तपाईं FEMA सहायताका लावग
योग्य ठहररनु हुन्न। तपाईंले FEMA
सहायतार्ा लाडग हस्ताक्षर गनक सीधै FEMA
लाई सम्पर्क गरे र्ो हनुपर्क ।

• FEMA को सानो व्यिसाय प्रशासन (Small

सं साधनहरू र सम्पर्क जानर्ारी
DFS मा उजुरीहरू दायर गने
तपाईं विपविको पीवित हो र बीमा कम्पनी िा वििीय
सं स्थासँ ग अप्ठे रो महसु स गर्दै हुनुहुन्छ िा तपाईं
आफूलाई वनष्पक्ष ढङ्गले व्यिहार गररँ र्दै छै न भन्ने
लाग्छ भने DFS उजुरी र्दायर गने बारे मा सोच्नुहोस् ।
हाम्रा विशे षज्ञहरूले प्रश्नहरूको जिाफ वर्दन र
जालसाजीको ररपोर्ट वलन सक्छन्।
यहाँ उजुरी र्दायर गनुटहोस् : www.dfs.ny.gov
DFS उपभोक्ता नम्बर (800) 342-3736
FEMA
िेबसाइर्: www.disasterassistance.gov

फोन: (800) 621-FEMA (3362)
नेस्नल फ्लड इन्सुरेन्स प्रोग्राम (NFIP)
फोन: (800) 427-4661

िेबसाइर्: www.floodsmart.gov
साना व्यवसाय प्रशासन (SBA)
फोन: (800) 659-2955
िेबसाइर्: www.sba.gov

तुफानबार् ररकभर
हुने संसाधनहरू

Business Administration, SBA) ले घर
मावलक, भािािाल, व्यिसाय र केही गैरनाफामू लक सं स्थाहरूलाई कम ब्याज र्दरका
ऋणहरू पवन प्रस्ताि गछट ।

यो मागकदशक र् जानर्ारीमूलर्
प्रयोजनहरूर्ा लाडग मात्र हो र र्ानूनी
सल्लाहर्ो रूपमा स्थाडपत हुँ दैन।

www.dfs.ny.gov
(800) 342-3736

तुफान र बाढीर्ा
पीडडतहरूलाई संसाधन

DFS र्ा बारे मा
वििीय से िाहरूको विभाग (Department of
Financial Services, DFS) ले न्यू योकटमा सञ्चालन
हुने लगभग 1,800 बीमा कम्पनी र लगभग 1,400
बैंक, िेक क्यासर, मनी र्र ान्सवमर्र र अन्य वििीय
सं स्थाहरू वनरीक्षण गछट । DFS ले सं घीय, राज्य,
काउन्टी र स्थानीय स्तरहरूमा कानु न प्रितट न र
वनयामक एजेन्सीहरूसँ ग काम गर्दे बीमा तथा वििीय
ठगी पवन अनुसिान गरी अवभयोग लगाउँ छ।

हाम्रो लक्ष्यमा वििीय उत्पार्दन तथा से िाहरूका
प्रर्दायकहरूद्वारा िलाक्तिपूणट आिरण सु वनवित गने;
उक्त प्रर्दायकहरूका वििीय र्दावयत्वहरूको वनष्पक्ष,
समायोवित र न्यायोवित पू वतट सु वनवित गने;
इमान्दाररता, पारर्दवशट ता, वनष्पक्ष व्यािसावयक अभ्यास
र सािटजवनक उिरर्दावयत्व प्रोत्साहन गने; वििीय
जालसाजी, अन्य अपरावधक र्दु व्यटिहार र उद्योगमा
अनैवतक आिरण हर्ाउने; वििीय उत्पार्दन तथा
से िाहरूका बारे मा प्रयोगकताट हरूलाई वशक्षा प्रर्दान
गने र सु रवक्षत गने समािेश हुन्छन्।

बीमासुँ ग मद्दत डलनु होस्
तपाईंसँग बीमा नीवत िा कभरे जका बारे मा प्रश्नहरू
छन् भने आफ्ना कागजातहरू ध्यानपूिटक पढ् नुहोस् र
सिटप्रथम आफ्नो बीमा कम्पनी, ब्रोकर िा एजेन्टलाई
सम्पकट गनुटहोस् ।

तपाईंसँग अझै पवन प्रश्नहरू छन्, मद्दत आिश्यक छ
िा विपविको पीवित हुनुहुन्छ भने DFS तपाईंसँग
बीमाको व्यिसायमा सं लग्न भएका एजेन्ट, ब्रोकर,
समायोजनकताट र अन्य व्यक्तक्तहरूका बारे मा भएका
प्रश्नहरूको जिाफ वर्दन सक्छ।
DFS र्दाबी प्रविया (समुद्री तु फान र िायू
कर्ौतीहरूसवहत), नीवत रद्द र गैर-निीकरण र
अवतररक्त जीिनयापनका ििटहरूका कभरे ज (जु न
तपाईं विपविपवछ विस्थावपत हुनु भयो भने तपाईं
यसमा हकर्दार हुनुहुन्छ) का बारे मा प्रश्नहरूका
जिाफ वर्दन सक्छ। विपविले तपाईंको व्यिसाय

प्रभावित पारे को छ भने हामी व्यािसावयक हस्तक्षेप
बीमा र पररसर बावहरको से िा हस्तक्षेप कभरे जसवहत
बीमा कभरे जका बारे मा प्रश्नहरूको जिाफ वर्दन
सक्छौं।

बैं र् र ऋणदाताहरूसुँ ग मद्दत डलनु होस्
तपाईं विपविसँ ग सम्बक्तित वििीय कवठनाइहरूका
कारणले समयमा वबलहरू भुक्तानी गनट सक्नुभएको
छै न भने आफ्नो पररक्तस्थतीका बारे मा बताउन आफ्ना
ऋणर्दाताहरूलाई सम्पकट गने वििार गनुटहोस् ।
वतनीहरूलाई तपाईंसँग योजना बनाउन अनुरोध
गनुटहोस् जसकारण तपाईं ररकभर भएपवछ तपाईंलाई
छु र्े का भुक्तानीहरूका लावग जररिाना लाग्ने छै न।
DFS ले विपविबार् प्रभावित भएकाहरूका लावग
अत्यावधक शु ल्क हर्ाउन, फौजर्दारी र ऋण रोकथाम
गनट तथा मोर्ट गेज सहनशीलता प्रोत्साहन गनट बैं क र
ऋणर्दाताहरूसँ ग काम गछट । हामी विपविसँ ग सम्बक्तित
ममटतहरूका अत्यािश्यकतामा घर मावलकहरूका
लावग बीमा र्दाबीहरूका िे कहरूका बैंकको अनुमोर्दन
अगावि बढाउनमा मद्दत गनट पवन काम गछौं। तपाईं
गम्भीर मौसमका कारणले ऋण िा मोर्ट गेज बन्द गनट
सक्नुभएन भने हामी तपाईंलाई बन्द गने सतट हरूमा
पररितट नहरू भएकाले वढलाइ शु ल्कहरू जस्ता विपरीत
पररणामहरू रोक्नमा मद्दत गनट पवन सक्छौं।

डवपडिर्ा र्लर्पटहरू र डविीय जालसाजी
छलकपर्को कलाकाररता गने व्यक्तक्त विपविहरू
भएपवछ र्दे क्तिन्छन्। उर्दाहरणका लावग, "पीवित” का
गलत र्दाबीहरू र्दायर हुने छ; ठे केर्दारहरू हुन छल गने
अपराधीहरू पवहिानको िोरी गनट व्यक्तक्तगत वििीय
जानकारी िोरी गछट न्।
तपाईंलाई वििीय जालसाजीको शं का लागेमा िा तपाईं
छलकपर् सं लग्न हुने बीमा, बैंक िा अन्य वििीय
सं स्थाको पीवित हुनुहुन्छ भने कृपया तु रुन्तै DFS लाई
सम्पकट गनुटहोस् ।

तुफान वा डवपडिर्ो र्ारणले सम्पडिर्ो
नोक्सान
• दाबीहरू तु रुन्तै दायर गनुकहोस् । नोक्सानीहरू

भएपवछ

•

सक्दो वछर्ो र्दाबीहरू र्दायर गनुटहोस् ।

• सबै र्ागजात उपलब्ध गराउनुहोस् । तपाईंले

आफ्नो बीमा कम्पनीलाई िास्तिमै कस्ता
कागजात, फाराम र िार्ा पेश गनट आिश्यक हुने
छ भनी सोध्नुहोस् ।

• बाढीर्ो क्षडतर्ा दाबीहरू। बाढीको क्षवत

सामान्यतया फ्लि इन्सु रेन्स प्रोग्राम (Flood
Insurance Program, NFIP) द्वारा उपलब्ध
गराइएको बाढी बीमाद्वारा मात्र कभर गररन्छ।
तपाईंसँग बाढी बीमा छ र बाढीले क्षवत भएको छ
भने पोवलसी वबिी गने बीमकसँ ग र्दाबीहरू र्दायर
गनुटहोस् । तपाईंले NFIP बार् वसधै पोवलसी िररर्द
गनुटभयो भने तपाईंले NFIP लाई वसधै सम्पकट
गनुटपछट ।

• डवस्तृ त रे र्डक हरू राख्नुहोस् । एजेन्टको नाम र

सबै कलहरूको समय र वमवतसवहत आफ्नो
बीमकसँ गका सबै कुराकानीहरूको रे किट
राख्नुहोस् ।

• फलो अप गनुकहोस् । आफ्नो बीमक िा एजेन्टसँ ग

व्यक्तक्तगत रूपमा िा र्े वलफोनद्वारा कुराकानीहरू
गररसकेपवछ कुराकानीका बारे मा तपाईंको बुझाइ
र्दशाट उने वलक्तित रूपमा फलो अप गनुटहोस् ।
समायोजनकताट को भेर्पवछ समायोजनकताट को
भेर्का बारे मा तपाईंको बुझाइ र्दशाट उने वलक्तित
रूपमा फलो अप गनुटहोस् ।

• र्ागजातर्ा नोक्सानीहरू। कुनै पवन कुरा

िाली गनुटअवघ क्षवत र नोक्सानीको पररमाण
र्दे िाउने फोर्ो र/िा वभवियोहरू क्तिच्नुहोस् ।

• इन्भे न्टरी डलनुहोस् । आफ्नो बीमकलाई क्षवत

पुगेका व्यक्तक्तगत िस्तु हरू र सम्पविको कोठाकोठाको इन्भेन्टरीको विस्तृ त वििरण उपलब्ध
गराउनुहोस् । रवसर्द, िेविर् कािट को वििरण र
िस्तु को मूल्य र्दे िाउने अन्य कुनै पवन कागजात
समािेश गनुटहोस् ।

• आर्स्मिर् ममकत र्ायक हरू। सम्पविका

मावलकहरू नोक्सान भएपवछ अवतररक्त क्षवत

