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 ֿפון רעכטן קָאנסטַאטירגונג קויציע 

 ווָאס איז קויציע און ווי ַאזוי ַארבעט עס? 

ן  ווען ַאן ָאנגעקלָאגטער (דער "ּפרינציּפַאל" ָאדער "ַארעסטירטער") איז געהַאלטען ֿפַאר דעם ּפרָאצעס, קען זיי דָאס געריכט בַאֿפרײַ 
בַאקַאנט ווי "קויציע." קויציע איז געוויינטלעך ּכולל ַא צָאלונג צו דעם געריכט, ווָאס געוויינטלעך גיט מען צוריק  אונטער בַאדינגונגען  

די בַאֿפעלן ֿפון דעם געריכט. עס זענען דָארעטלעכע ֿפָארמען ֿפון קויציע, און  אין סוף ֿפון דעם ֿפַאל אויב דער ָאנגעקלָאגטער ֿפָאלגט 
, קענען זיי נוצן ווָאס  אין מזומן  צָאלונג  ע ָאנגעקלָאגטער ָאדער זייער ֿפרַײנד ָאדער משּפחה קענען זיך נישט ֿפַארגינען ַא ֿפול אויב דער 

ָאבליגַאציע", ווּו די ֿפרַײנד ָאדער משּפחה ֿפון ַאן ָאנגעקלָאגטער חתמענען ַא קָאנטרַאקט מיט ַא ליצענזירטן  -איז בַאקַאנט ווי ַא "קויציע
- היזק ַאגענט, ווָאס וועט ֿפַאר זיי בַאצָאלן, ניצנדיק ַאן ֿפַארזיכערונג ֿפירמע ָאבליגַאציע. די קַאנטרַאקטן געוויינטלעך געהײסן "-ע קויצי

 הסכמות" ָאדער "קויציע הסכמות," און די ֿפרַײנד ָאדער משּפחה, ווָאס חתמענען זיי געהײסן "ֿפַארגיטיקערס." געלט -ֿפַארגיטיק 

ַאן ָאּפצָאל, אדער "ּפרעמיע", ֿפַאר דער ָאבליגַאציע, און קענען אויך בעטן ערֿבות, עּפעס ווערטֿפול,   ֿפַאררעכענען ענטן וועלן ַאג-קויציע 
ַאגענט הַאלט בַײ זיך בשעת דער ָאנגעקלָאגטער איז ארויס אויף קויציע, ּכדי צו ֿפַארזיכערן, ַאז דער ָאנגעקלָאגטער  -ווָאס דער קויציע 

די בַאֿפעלן ֿפון דעם געריכט. די מַאקסימַאלע ּפרעמיע איז בַאשטימט דורך געזעץ און איז געוויינטלעך ניט קריקצָאליק.  ֿפָאלגט 
ֿפון דער ווערט ֿפון דער ָאבליגַאציע. װען דער קויציע הסכם איז ענדגילטיג דערגעברַאכט צום   10%ערֿבות זָאל זַײן ׂשכלדיק, ַאזַא ווי 

 י קויציע ָאבליגַאציע געשיקט צו דעם געריכט ֿפַאר בַאשטעטיקונג און דער ָאנגעקלָאגטער ווערט בַאֿפרַײט.סוף, ווערט ד 

 ווייסט דַײנע רעכטן 

 : בּכתב איר הָאט דָאס רעכט צו בַאקומען די ֿפָאלגענדע אינֿפָארמַאציע  

 (ַארַײנגערעכנט דעם נָאמען ֿפון ַאבי וועלכן אונטערליצענזירטן), קָאנטַאקט  אגענט - דעם ֿפולן לעגַאלען נָאמען ֿפון דעם קויציע
 אינֿפָארמַאציע, און שטַאט ניו יָארק דעּפַארטמענט ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינונגען ליצענס נומער. 

 פַארבַאנד ֿפון ֿפַארזיכערונג   דעם ֿפולן לעגַאלען נָאמען ֿפון דעם ֿפַארזיכערער, קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע און נַאציָאנַאלער
 קָאמיסיָאנערן נומער. 

 ָארגַאניזַאציע'ס ֿפולן לעגַאלען נָאמען, קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע, און ניו יארק שטַאט ניו  - אויב ָאנװענדלעך, די קויציע צדקה
 יָארק דעּפַארטמענט ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינונגען צערטיֿפיקַאציע נומער. 

  ָאבליגַאציע. -ומע ֿפון דער ּפרעמיע און ערֿבות ֿפַארלאנגט ֿפַאר ַא קויציעדי מהות און ס 
  .ַאבי וועלכע בַאגרענעצונגען, וועלכע ווערט געשטעלט אויף דעם ָאנגעקלָאגטער װי ַא ּתנאי ֿפון דער קויציע 
 נגעקלָאגטער ַאחוץ ָאנװער (ווען  ַאגענט ווָאלט מװּתר זַײן אויף דעם אָ - ַאבי וועלכע אומשטאנדן, אונטער וועלכע דער קויציע

 דער ָאנגעקלָאגטער קערט זיך נישט צוריק צו דעם געריכט) ָאדער רײנװַאשונג (ווען דָאס געריכט בַאֿפרַײט די ָאבליגַאציע). 

 איר הָאט אויך דָאס רעכט צו:

  • הָאט געחתמענט, און ַאלע ַאנדערע  אייער אייגענע קָאּפיע ֿפון ַאבי װעלכן דָאקומענט ָאדער קָאנטרַאקט, ווָאס איר
 דָאקומענטן און מַאטעריַאלן, װעלכע זענען שײך צו די ּתנאים און בַאדינגונגען ֿפון דער קויציע, בשעת דער חתימה 

  •  ּפרטימדיקע און געחתמענטע קבלה, מיט ַא רשימה ֿפון ַאלע ּפרעמיעס און ערֿבות, איינע ווען איר בַאצָאלט ֿפַאר דעם
 ַאגענט קערט אַײך צוריק ַאבי װָאסער געלט ָאדער ערֿבות. - ַאגענט און גיט זיי ערֿבות און ַא צװײטע ווען דער קויציע-קויציע 

  •  ַאז דער ָאנגעקלָאגטער זָאל בַאֿפרַײט ווערן גלַײך ווען דער קויציע הסכם איז געחתמענט און געריכט ֿפָאדערונגען זענען
 דערֿפילט. 

  • ַאגענט הָאט  - טעג נָאך דעם ווי דער קויציע 14דער ּפרעמיע אין ט זָאל צוריקצָאלן די ֿפולע סומע ֿפון  ַאגענ-ַאז דער קויציע
אויב דער ָאנגעקלָאגטער ווערט בַאֿפרַײט   ָאדער בַאקומען ַא נָאטיץ, אויב דער ָאנגעקלָאגטער איז נישט בַאֿפרַײט ֿפון תפיסה,  

ֿפָאדערונג. (אויב עס איז דָא מער ווי איין ֿפַארגיטיקער, וועט מען צוריקצָאלן ֿפַאר   לויט דערקענונג ָאן קיין געלטיקער קויציע 
 יעדען ֿפַארגיטיקער די סומע, ווָאס זיי הָאבן בַאצָאלט.) 

  • .בַאקומען צוריק אַײער ֿפולע ערֿבות, װָאס איר הָאט מנדר געװען, סַײדן עס איז דָא ַאן ָאנװער 
  •רֿבות גלַײך צוריקקערן, ווען עס איז דָא ַאן רײנװַאשונג. ַאז מע זָאל אַײך אַײער ע 
  •  מע קענט ֿפון אַײך ניט בעטן מער ווי דער לעגַאלער ּפרעמיע.  -צָאלן בלויז די ּפרעמיע ערלויבט דורך געזעץ 
  • שטַאט ניו יָארק  ָארגַאניזַאציע בַײ דעם - ַאגענט, ֿפַארזיכערער, ָאדער קויציע צדקה-דערלַאנגען א טענה קעגן ַא קויציע

    דעּפַארטמענט ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינונגען. 
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 ֿפון רעכטן קָאנסטַאטירגונג קויציע  

 מַאקסימַאלע ערלויבטע ּפרעמיע

ָאבליגַאציע. דער קַאלקולַאטָאר אונטן קען אַײך  - ַאגענט קען ֿפַאררעכענען ֿפַאר ַא קויציע-ניו יָארק געזעצן בַאגרענעצן וויֿפיל ַא קויציע 
 העלֿפן אויסצורעכענען, וויֿפיל קען מען ֿפַאר אַײך ֿפַאררעכענען בַאזירט אויף דער סומע ֿפון דער ָאבליגַאציע. 

 אויב די קויציע איז...  ַאגענט קען ֿפַאררעכענען איז... - די מַאקסימַאלע סומע, ווָאס ַא קויציע
 $199 - $1 $10קען מען ֿפַאררעכענען ַא מינימַאלע ּפרעמיע ֿפון 

 $3,000 - $200 ֿפון דער ָאבליגַאציע  10%
 $3.000ֿפון די ערשטע  10%

 $10,000און  $3000ֿפון דער סומע צווישן  % 8+ 
$3,001 - $10,000 

 $3.000ֿפון די ערשטע  10%
 $10,000און  $3000ֿפון דער סומע צווישן  % 8+ 
 $10,000ֿפון דער סומע איבער   % 6+ 

 ָאדער מער   10,001$

 

קעשענע קָאסטן  - אייגענער-דער - חוץ ֿפוןַאגענט קען נישט ֿפַאררעכענען קיין ָאּפצָאלן ַאחוץ דער ּפרעמיע, אַ -: ַא קויציע בַאמערקונג
געגעבענעם בַאֿפעל, ֿפַאר דעם ַארעסט און װיּתור ֿפון דעם  -ֿפַאר דעם ַארעסט און װיּתור ֿפון דעם ָאנגעקלָאגטער נָאך ַא געריכט

קַאציע ֿפַאר די אויסלייזונג ֿפון  ָאנגעקלָאגטער נָאך ַא די דָאקומענטירטער בקשה ֿפון דעם ֿפַארגיטיקער, און  נָאך דערלַאנגען די ַאּפלי 
 ָאנװער. די מַאקסימַאלע ּפרעמיע סומע איז בַאזונדער ֿפון ַאבי װָאסער ערֿבות, װָאס קען זַײן ֿפַארלַאנגט. 

ֿפַארגיטיקערס הָאבן דָאס רעכט צו בַאקומען די אינֿפָארמַאציע דָא איידער ָאדער בשעת זײ חתמענען די קויציע הסכם. זיי זָאלן  
ענען די ֿפָארעמס איידער חתמענען ַאבי װעלכע דָאקומענטן. ָאנגעקלָאגטערע הָאבן דָאס רעכט צו בַאקומען די אינֿפָארמַאציע  ליי 

 אונטן ארום ַא ׂשכלדיקער צַײט נָאך זײער בַאֿפרַײונג ֿפון ּתפיסה. 

ע שּפרַאכן, הָאט איר דָאס רעכט צו בַאקומען דעם  ַאגענט אין איין ֿפון די ֿפָאלגענד - אויב איר הָאט מערסטנס גערעדט מיט דעם קויציע
 דָאקומענט אין יענער שּפרַאך: ענגליש, שּפַאניש, בענגַאליש, כינעזיש, הַאִיטיש קרעָאליש, קָארעִיש, רוסיש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בַאשטעטיקונג, ַאז מע הָאט דָאס בַאקומען 
 ַאגענט מוז קריגן די חתימה ֿפון סַײ דעם ֿפַארגיטיקער און סַײ דעם ָאנגעקלָאגטן אויף דעם דָאזיקן ֿפָארעם. -דער קויציע 

 ֿפַארגיטיקער חתימה ֿפון   ע דַאט 
 ָאנגעקלָאגטן חתימה ֿפון   ע דַאט 
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 ֿפון רעכטן קָאנסטַאטירגונג קויציע  

 וויכטיקע טערמינען צו וויסן

קט מיט ַאן ָאנגעקלָאגטן ָאדער ֿפַארגיטיקער צו  ַאגענט איז דער יחיד, ווָאס הָאט ַא צווישנקָאנטַאקט דירע -דער קויציע   ַאגענט:- קויציע
אגענט, ווָאס ַארבעט אין ניו יָארק מוז ווערן  - ַאגענטן ארבעטן נישט ֿפַאר דעם געריכט, און יעדער קויציע- צָאלן קויציע. קויציע

 ליצענזירט דורך דעם שטַאט ניו יָארק דעּפַארטמענט ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינונגען. 

ּפרָאֿפיטיקע ָארגַאניזַאציע לויט ניו יָארק געזעץ, ווָאס קען  -ָארגַאניזַאציע איז ַא נישט- : ַא קויציע צדקהָארגַאניזַאציע-ציע צדקה קוי
 ַאגענט. - בַאצָאלן פַאר א ָאנגעקלָאגטערס קויציע אין מזומן דורך ַא קויציע

ווָאס דער ֿפַארגיטיקער ָאדער דער ָאנגעקלָאגטער   - דערש מיט ווערט געלט, ֿפַארמָאג, ָאדער עּפעס ַאנ -: ערֿבות איז עּפעס  ערֿבות
ַאגענט, ַאז ער זָאל עס הַאלטן בשעת דער ָאנגעקלָאגטער איז אויס אויף קויציע. דָאס קען זַײן אין  -גיט ָאדער "איז מנדר" צו ַא קויציע 

ֿפון דער ווערט ֿפון   10%לט. די ערֿבות זָאל זַײן ׂשכלדיק, ַאזַא ווי , װָאס מעו בַאצאָ - ָאדער "ָאּפצָאל"  -צוגָאב צו ַאבי װעלכע ּפרעמיע  
דער ָאבליגַאציע. אויב דער ָאנגעקלָאגטער קומט נישט צוריק צו געריכט ָאדער ֿפָאלגט נישט די בַאֿפעלן ֿפון דעם געריכט און די  

 בַײ זיך.   ַאגענט לָאזן די ערֿבות-ָאבליגַאציע װערט מװּתר, קען דער קויציע -קויציע 

: רײנװַאשונג איז ווען דָאס געריכט בַאֿפרַײט דעם ֿפַארזיכערער ֿפון זַײן/איר חוֿב אויף ַאן ָאבליגַאציע. דָאס געריכט וועט  רײנװַאשונג
די   צושטעלן רײנװַאשונג דָאקומענטן, ָאֿפט בַאקַאנט װי ַא "דיסּפָאנירונג," ווָאס זָאגט ַאז די קויציע איז רײנגעװַאשט געװָארן.

 טעג.  45ַאגענט, ווָאס מוזן צוריקגעבען די ערֿבות אין  - דָאקומענטן זָאל מע געבן ֿפַאר דעם קויציע

: ָאנװער איז ווען דער ָאנגעקלָאגטער ֿפַארֿפעלט ַא געריכט טָאג ָאדער ֿפַארברעכט ַא בַאֿפעל ֿפון דעם געריכט, און דָאס  ָאנװער
 . װערן בַאצָאלטציע מוז גערעכט בַאֿפעלט, ַאז די קויציע ָאבליגאַ 

ַאגענט  - : דער ֿפַארגיטיקער, אויך בַאקַאנט װי מיטחתמענער, איז דער יחיד (ָאדער די יחידים), ווָאס בַאצָאלן דעם קויציעֿפַארגיטיקער
 ָאדער זענען מנדר ערֿבות. דער ֿפַארגיטיקער איז ָאֿפט דער ָאנגעקלָאגטערס ֿפרַײנד ָאדער משּפחה מיטגליד. 

 ַאגענט, ַאז ער זָאל צושטעלן קויציע. -: דָאס איז דער ָאּפמַאך מיט דעם קויציעגעלט הסכם ָאדער קויציע הסכם- ֿפַארגיטיק-ק היז

ַאגענט ַארויסצוגעבן די ָאבליגַאציע. ַאלע  -: דער ֿפַארזיכערער איז די ֿפירמע, ווָאס ַארבעט מיט דעם קויציע ֿפַארזיכערער
ָאבליגַאציע געשעֿפט אין ניו יָארק מוזן זיין ליצענזירט דורך דעם שטַאט ניו יָארק דעּפַארטמענט  - קויציע ֿפַארזיכערערס, וועלכע ֿפירן 
 ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינונגען. 

טער  : דער ּפרינציּפַאל איז דער יחיד, ווָאס איז אַײנגעהַאלטן דורך ַא געריכט און איז ַאנדערש בַאקַאנט ווי דער ָאנגעקלָאגּפרינציּפַאל 
 ָאדער ַארעסטירטער. 

ָאבליגַאציע. די מַאקסימעלע ּפרעמיע איז בַאשטימט דורך  -: די ּפרעמיע איז ַאן ָאּפצָאל, װָאס מע ֿפַאררעכענט ֿפַאר ַא קויציע ּפרעמיע 
 געזעץ. 

 ַאגענט קערט דעם ָאנגעקלָאגטן צו ַארעסט דורך דעם געריכט. -: װיּתור ּפַאסירט ווען דער קויציע װיּתור
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