קאָ נסומענט טענה פֿאָ רעם
•
•
•
•

אינסטרוקציעס:
גיט אײַ ן אַ טענה פֿאַ ר דעם דאָ זיקן פֿאַ רזיכערער ,אינסטיטוציע אָ דער יחיד איידער איר גיט אײַ ן אַ טענה צו דער פֿינאַ נציעלע
באַ דינונגען אָ פּטיילונג ).(DFS
פֿילט אויס דעם פֿאָ רעם .זײַ ט אַ זוי פּרטימדיק ווי מעגלעך .שרײַ בט מיט געדרוקטע אותיות זייער קלאָ ר און ציכטיק מיט
טונקלער טינט.
לײגט צו אָ דער טשעפּעט צו קאָ פּיעס פון אַ לע פֿאַ רבונדענע דאָ קומענטן וועגן אײַ ער טראַ נזאַ קציע .שיקט נישט די אָ ריגינאַ לן!
וועגן אײַ ך
נאָ מען:
אַ דרעס:
שטאָ ט ,שטאַ ט ,פּאָ סט-קאָ ד:
טעלעפֿאָ ן נומער)ן(:
בליצפּאָ סט אַ דרעס:
פֿאָ רשטײער :אויב איר גיט אײַ ן דעם פֿאָ רעם אין נאָ מען פֿון עמעצער אַ נדערש ,שטעלט צו אײַ ער נאָ מען ,געשעפֿט נאָ מען,
אַ דרעס ,טעלעפאָ ן נומער ,בליצפּאָ סט אַ דרעס און אײַ ער שייכות צו די יחיד ,פֿאַ ר וועמענס איר גיט אײַ ן דעם פֿאָ רעם.

וועגן דעם פֿאַ רזיכערער ,אינסטיטוציע אָ דער יחיד ,וועגן וואָ ס איר האָ ט אַ טענה
נאָ מען פֿון געשעפֿט אָ דער יחיד:
אַ דרעס:
שטאָ ט  /שטאָ ט:
טעלעפֿאָ ן נומער:
פּאָ ליטיק אָ דער חשבון נומער)ן( ,פֿאַ רבונדענע מיט דער דאָ זיקער טענה )אויב עס איז דאָ אַ טענה(:
וועגן אײַ ער טענה
וואָ סער פּראָ דוקט באַ שרײַ בט צום בעסטן אײַ ער טענה) :פֿאַ רזיכערונג ,באַ נקערײַ  ,היפּאָ טעק ,סטודענטן-הלװאה ,טשעק-
קאַ סירונג ,וכ'( )גיט צו ווײַ טערע דעטאַ לן װעגן אײַ ער טראַ נזאַ קציע אָ דער טענה צו דעם געגנט אויף זײַ ט  ,2וווּ אָ נגעוויזן(.
חשבון  /פּאָ ליטיק  /טענה נומער:
טאָ ג פון אָ נווער ,באַ דינונג אָ דער טראַ נזאַ קציע:
בערעכדיקע דאָ לאַ ר סומע אַ רײַ נגעמישט ,אויב עס איז דאָ : $
וואָ סער פֿאַ רגרינגערונג אָ דער פֿאַ רענטפֿערונג זוכט איר?
אויב דער ענין איז וועגן פֿאַ רזיכערונג ,צי מאַ כט מען בטל אײַ ער פּאָ ליטיק? יאָ  :ניין:

צי האָ ט איר זיך געטענהט צו דער פֿירמע?
אויב יאָ  ,דאַ טע װען איר האָ ט זיך געטענהט צו דעם פֿאַ רזיכערער אָ דער אינסטיטוציע:
ווי האָ ט איר זיך געטענהט )טעלעפֿאָ ן ,פּאָ סט ,פּנים-אל-פּנים ,וכ'(:
קאָ נטאַ קטירטער יחיד  /יחיד ,וואָ ס האָ ט זיך אָ פּגערופֿן:
דאַ טע פֿון אָ פּרוף:
אָ פּרוף פֿון דער פֿירמע:

מער וועגן דער דאָ זיקער טענה
איז דער ענין געװען דערלאַ נגט דורך אַ ן אַ נדערן אַ גענטור אָ דער אַ דוואָ קאַ ט? )רינגלט איינער( :יאָ ניין
אויב יאָ  ,נאָ מען און אַ דרעס פֿון דעם אַ דוואָ קאַ ט:
איז אַ געריכט-שריט הענגענדיק? )רינגלט איינער( :יאָ ניין

זייַט אַ זוי גוט ,באַ שרײַ בט דאָ אײַ ער טענה פּרטימדיק )אָ דער לײגט צו אַ בריוו ,וואָ ס באַ שרײַ בט די טענה(:

כּדי צו פֿאַ רענטפֿערן אײַ ער טענה ,מיר קענען שיקן אַ קאָ פּיע פֿון דעם דאָ זיקן פֿאָ רעם צו דעם יחיד אָ דער פֿירמע ,װעגן וואָ ס איר
טענהט זיך.
לײענט די פֿאָ לגענדע איידער איר חתמענט אונטן :אײַ נגעבנדיק די דאָ זיקע טענה ,פֿאַ רשטײ איך אַ ז די פֿינאַ נציעלע באַ דינונגען
אָ פּטיילונג איז נישט מײַ ן פּריוואַ טער אַ דוואָ קאַ ט ,אָ בער שטעלט פֿאָ ר דעם ציבור ,כּדי דורכצופֿירן געזעצן ,װעלכע באַ שאַ פֿן געװאָ רן כּדי
צו באַ שיצן דעם ציבור פֿון פֿאַ רפֿירערישע אָ דער אומלעגאַ לע געשעפֿט-אײַ נפֿירן .איך אויך פֿאַ רשטײ ,אַ ז אויב איך האָ ב פֿראַ געס וועגן
מײַ נע לעגאַ לע רעכטן אָ דער פֿאַ ראַ נטוואָ רטליכקײַ טן ,טאָ זאָ ל איך קאָ נטאַ קטירן אַ פּריוואַ טן אַ דוואָ קאַ ט .איך האָ ב ניט קעגן ,אַ ז מע זאָ ל
צושיקן דעם אינהאַ לט פֿון די דאָ זיקע טענה צו דער אינסטיטוציע אָ דער צו דעם יחיד קעגן וואָ ס טענהט איך זיך .די טענה אויבן איז אַ ן
אמתדיקע און פּינקטלעכע לויט מײַ ן בעסטן וויסן.
חתימה:

דאַ טע:

לײגט צו אָ דער טשעפּעט צו קאָ פּיעס פֿון אַ לע דאָ קומענטן )קאָ נטראַ קטן ,חשבונות ,בטל געמאַ כטע טשעקן ,קאָ רעספּאָ נדענץ ,וכ'(
פֿאַ רבונדענע מיט אײַ ער טענה .שיקט נישט די אָ ריגינאַ לן.
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