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Do Właścicieli Polis Ubezpieczeniowych,
W odpowiedzi na trwającą pandemię koronowirusa gubernator Cuomo wydał zarządzenie
wykonawcze nakazujące firmom ubezpieczeniowym, na następne 60 dni, zawieszenie
anulowań za niepłacenie, zawieszenie nie-odnowień polis i zawieszenie warunkowego
odnowienia dla pracowników, polis ubezpieczeniowych dotyczących świadczeń
odszkodowawczych i rent inwalidzkich dla pracodawców zatrudniających 100 lub mniej
pracowników. Pochwalamy wszystkie kroki, jakie gubernator podjął, aby uporać się z tym
kryzysem i zapewnić pomoc przedsiębiorstwom i pracownikom. NYSIF dostosowuje się do
niniejszego zarządzenia wykonawczego i związanych z nim dyrektyw Departamentu Usług
Finansowych.
Co więcej, NYSIF przekracza wymagania tego nakazu wykonawczego, aby zapewnić naszym
klientom dodatkową pomoc. Przed ogłoszeniem powyższego zarządzenia ogłosiliśmy
następujące środki w celu zapewnienia ulg naszym klientom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Będziemy współpracować z każdą firmą, niezależnie od wielkości, czy mniej lub
więcej niż 100 pracowników, aby dostosować płatności premii do poziomu, który
umożliwi zarządzania w czasie obecnego kryzysu.
Będziemy współpracować z Tobą, aby obniżyć prognozy płac, aby odzwierciedlić obecne
warunki, co spowoduje niższe składki ubezpieczeniowe.
Będziemy współpracować z Tobą, aby dostosować harmonogramy płatności premii,
aby odzwierciedlić to, co jesteś w stanie zapłacić, bez obawy o anulowanie.
Będziemy współpracować z Tobą, aby dostosować harmonogramy płatności premii
należnej z sald audytowych.
Będziemy współpracować z Tobą w celu ustalenia nowych terminów audytów
wynagrodzeń pracowników lub umożliwienia przesyłania dokumentów w zastępstwie
audytu na miejscu.
Zawiesiliśmy już anulowanie z tytułu braku płatności, wraz z opłatami odsetkowymi,
opłatami ratalnymi i opłatami za zwłokę dla ubezpieczających doświadczających
trudności finansowych z powodu COVID-19.
Wszystkie te ulgi pozostaną w mocy do czasu poprawy sytuacji związanej z pandemią.
Nie ograniczamy tych środków do najbliższych 60 dni.
Ponadto, nigdy nie musisz się martwić o nie-odnowę lub warunkową odnowę z polisą
ubezpieczeniową NYSIF. NYSIF nie wydaje nie-odnowień ani odnowień warunkowych

Jeśli twoja firma została dotknięta przez koronawirusa, skontaktuj się niezwłocznie z
przedstawicielem polisy (za pomocą linku Uzyskaj Pomocy na naszej stronie głównej lub na
nysif.com/COVID19), aby dostosować listę płac i premię. Daj nam znać, jeśli musisz dostosować
warunki płatności premium lub jeśli nie możesz zapłacić składki. Jeśli jesteś jedną z niewielu firm,
których płace wzrosły w ostatnim czasie, skontaktuj się z nami niezwłocznie, aby uniknąć
niespodziewanego rachunku w przyszłości.
Dziękujemy,
NYSIF
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