
 קלוגע זקנים, 
קלוגע אינוועסטירער

ווערט נישט בא’שווינדל’ט!



\  קלוגע זקנים, קלוגע אינוועסטירער2



3 בריוו פון לעטישע דזשעימס   \ 

טייערע ניו יארקער,

עס איז א ווייטאג, אבער עס איז אמת: 
עלטערע מענטשן ווערן אפט מאל 

געצילט פאר פינאנציעלע אויסגענוצונג 
און אינוועסטמענט שווינדל. א לעצטיגע 
שטודיע האט באשטעטיגט אז אין בלויז 
איין יאר, האבן עלטערע ערוואקסענע 

מענטשן פארלוירן ווייניגסטענס $2.9 
ביליאן דאלאר דורך שווינדל וואס איז 
באגאנגען געווארן סיי דורך מענטשן 

וועמען זיי געטרויען און סיי דורך גענצליך 
פרעמדע מענטשן. אויב דאס איז נישט 
גענוג, קומט נאך צו אז די קרבנות וואס 

פארלירן זייער געלט, וועלן עס ווארשיינליך 
נישט צוריק באקומען, אפילו אויב די 

פארברעכער ווערן געכאפט.

באשלוסן איבער זייערע פינאנצן, צו וואוסן וואס עס זענען די בעסטע וועגן וויאזוי צו 
באשיצן זיך זעלבסט און זייער שווער-פארדינטע געלט. דער בראשור שטעלט אייך צו 
א טייל פון די געצייג: וויאזוי צו דערקענען א שווינדל; ווער שטייט אויס אזא ריזיקע; און, 

דאס מערסטע וויכטיג, וויאזוי זיך זעלבסט צו באשיצן.

איינס פון די הויפט פונקציעס פון אונזער אפיס איז צו באשיצן ניו יארקער 
איינוואוינער פון אינוועסטמענט און פינאנציעלע שווינדל. אויב איר האלט אזאיר 
אדער עמיצער וועמען איר קענט איז געפאלן א קרבן, רופט אונז אן. מיר האבן 

אויספארשער און פראקורארן וועלכע ספעציאליזירן זיך אין באקעמפן פינאנציעלע 
אויסנוצונג פון עלטערע מענטשן. מיר וועלן דאס דאס בעסטע וואס מעגליך צו 

ענטפערן אייערע פראגן, און אייך צושטעלן די הילף וואס איר דארפט.

מיט שעצונג, 

אטוירני דזשענעראל פון ניו יארק

סמיעשזד עשיטעל
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דער ציל פאר שווינדלערייען 
עס איז אן איינפאכער פאקט. עלטערע ערוואקסענע מענטשן זענען דער ציל פאר כיטערע בלאפערס. 

די אורזאך דערפון איז אויך איינפאך: דארט ליגט דאס געלט. עלטערע מענטשן האבן אפט מאל 
‘רעטייערמענט סעיווינגס’ )retirement savings( און אויסגעצאלטע הייזער. לעצטיגע שאצונגען ווייזן אז 
די ריינע ווערט ‘נעט וואורטה’ )net worth( פון הויזגעזונדן וואס זענען העכער 65 יאר איז העכער ווי $18 

טריליאן דאלאר.

עלטערע ערוואקסענע מענטשן קענען אויך זיין מער באזארגט אויב זיי וועלן האבן אוועקגעלייגט גענוג געלט 
עס זאל זיך ציען דורכאויס זייער רעטייערמענט. אנדערע שטייען אויס ערנסטע געזונטהייט פראבלעמען 
אדער איז זייער פארשטאנד אפגעשוואכט ‘קאגניטיוו דעקליין’ )cognitive decline(, וואס דאס שטעלט זיי 

אריין אין א העכערע ריזיקע צו ווערן בא’שווינלד’ט. פיל פון זיי וואוינען אליין און קענען גרינג אריין געשלעפט 
ווערן אין א שמועס אין וועלכן זיי וועלן ארויסגעבן מער אינפארמאציע ווי זיי כאפן זיך.

כיטערע שווינדלער’ס: ווער זענען זיי?
אינוועסטמענט שווינדל קומט פון פילע פלעצער: טעלעפאן קאללס; אומזיסטע לאנטש סעמינארן; 

‘אינטערנעט בולעטין באורדס’ )internet bulletin boards( און אי-מעילס; רעקלאמען פאר “עלטערע 
מענטשן ספעציאליסטן.” דאס מערסטע וויכטיג איז אז דאס זענען מענטשן וועמען די קרבנות קענען און 
.)caretakers( ’געטרויען: פאמיליע מיטגלידער, גוטע פריינט און מענטשן וואס העלפן אייך ‘קעירטעיקערס

\  קלוגע זקנים, קלוגע אינוועסטירער

געלט גייציגקייט 

רוב מענטשן זוכן 
א גוטן ‘דיעל’ 

אדער חלומען פון 
א פלוצלינג’דיגע 

רייכקייט

ליבשאפט אדער 
גוטסקייט 

גוטע מענטשן ווילן 
העלפן די פאר וועמען 

זיי זארגן זיך 

שרעק אדער פארלוירענקייט

איראניש, קען שרעק אונז מאכן 
ווייניגער פארזיכטיג, און מער אפען 
צו אן איינגערעדטע שנעלע רעטונג, 

אדער אומערווארטעטע היילונג

כיטערע שווינדלערס נוצן א ‘הוק’ )hook(. עס וועט גאנץ 
ווארשיינליך זיין איינע פון די פאלגענדע. 

$
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פון וואס באשטייט א שווינדל
די ערשטע שריט איז צו וואוסן וויאזוי א שווינדל קוקט אויס. ווען עמיצער קומט אייך אנבאטן א געשעפט 

‘דיעל’, אדער מאכט אייך א פארלאנג, האלט אן אויג אויף די פאלגענדע פונקטן:

פון וואס באשטייט א שווינדל   \ 

 )Deadline( ’א ‘דעדליין
דאס קען זיין דער סימן אז איר שטייט יעצט אויס א שווינדל. רוב לעגיטימע 

מארקעטינג קאמפיינס האבן א ‘הוק’ )hook(, עפעס מיט וואס צו צו-רעדן א 
קונה. רוב אדווערטייזינג קאמפיינס רעכנען אויף אייך אז איר וועט געטרויען 
זייערע פאקטן. אויב איז עס א זאך וואס וועט נישט זיין צו באקומען מארגן, 

דעמאלט איז עס ווארשיינליך נישט לעגיטים.

1
2
3

א ‘הוק’ )“Hook”( וואס נעמט אוועק אייער 
אויפמערקזאמקייט

אין צענטער פון א שווינדל איז אלעמאל פאראן עפעס א זאך וואס כאפט אייער 
אויפמערקזאמקייט, וואס אפעלירט צו אייך אויף א וועג וואס ברענגט אייך צו זיין 

ווייניגער וואכזאם איבער די פרטים, אדער אראפצולאזן אייער אפגעהיטענקייט.

א כיטערע בלאפער וואס קוקט אויס 
געטרוי’באר

רוב מענטשן געטרויען אנדערע, אויסער אויס זיי האבן א אורזאך יענעם נישט 
צו געטרויען. שווינדלערס קענען זייער גוט מאניפולירן מענטשן אז מען זאל זיי 

געטרויען.
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די שפראך פון א שווינדל
 )vocabulary( פונקט אזוי ווי ביים צוזאם שטעל ‘אנאטאמיע’, האבן שווינדלערייען א געוויסע ווערטער-בוך

וואס מען קען דערקענען. ווען איר הערט פראזען אזוי ווי די פאלגענדע, קענט איר ווארשיינליך רעכענען אז 
עס איז א שווינדל.

“האלט די 
אינפארמאציע נאר ביי 

זיך אליין”

“עס איז גאראנטירט אז 
אייער געלט וועט זיך מער 

ווי דאפלען”

אונטערן שלייער פון “קאנפידענשל” 

אינפארמאציע, טוען כיטערע שווינדלער 

איבערצייגן זייערע קרבנות זיך צו האלטן שטיל 

איבער זייערע אינוועסטמענטס. זיי ווילן איר 

זאלט גלייבן אז זיי – און דערנאך איר – האט 

אינפארמאציע וואס דער פובליקום האט נישט. 

זיי ווילן אויך נישט אז איר זאלט זיך דורכרעדן 

מיט פינאנציעלע ראטגעבער, וועלכע וועלן 

אייך זאגן אז דאס איז א שווינדל.

ערשטענס, עס זענען נישט פאראן 

קיין גאראנטיעס ווען עס קומט צו 

אינוועסטמענטס.

צווייטענס, ווי העכער די צוריק געבונגען 

זענען, אלס העכער זענען די ריזיקעס – 

דאס איז א פאקט.
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“פארדינט אזוי ווי די 
עקספערטן”

“קויפט יעצט, בעפאר עס 
איז צי שפעט... עס איז אן 
איינמאליגע געלעגנהייט”

די ‘דיעלס’ זענען געווענליך 

קאמפליצירט, צי שווער פאר 

א ‘דורכשניטליכן’ אינוועסטאר 

צו פארהאנדלן. עס איז אויך 

זייער א הויכע ריזיקע, און מער 

ווארשיינליך אז עס וועט פארלירן 

געלט, ווי פארדינען.

עס איז קלאר אז דער שווינדלער 

וויל דאס געלט בעפאר דער 

אינוועסטאר האט צייט צו 

באטראכטן און אויספארשן דעם 

פראדוקט.

שניידט ארויס דאס אומנויטיגע
א גוטער וועג וויאזוי זיך צו באשיצן איז צו רעדוצירן די אנבאט’ן וואס קומען אומגעבעטן. אט 

האט איר עטליכע וועגן וויאזוי צו רעדוצירן טעלעפאן קאללס און קרעדיט קארד אנבאט’ן.

                  donotcall.gov     :טעלעמארקעטינג קאללס

 דירעקטע פאסט און 
dmachoice.org   :אימעיל אנבאט’ן

 optoutprescreen.com   :קרעדיט קארד אנבאט’ן

)888( 567-8688    networkadvertising.org   :אנליין רעקלאמעס

)888( 382-1222
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אפטע אינוועסטמענט שווינדלערייען

ענליכקייט שווינדל
א כיטערע בלאפער נוצט “אייניגקייט מיט אייך” – ווי למשל די זעלבע פראפעסיע, אפשטאם, רעליגיע, 

אינטערעסע אדער ערפארונג – צו העכערן זייער באגלייבטקייט און איבערצייגן אינוועסטארס. געווענליך 
איז דאס א גרויסע שווינדל אונטערנעמונג וואס באפאלט א גרופע פון מענטשן, איבערלאזענדיג גאנצעטע 

קאמיוניטיס פינאנציעל רואינירט.

אומזיסטע מאלצייט סעמינארן
די מערהייט פון אזעלכע סעמינארן זענען נישט מער ווי פארקויפונג פרעזענטאציעס, געבויעט אויף א וועג 

וואס זאל אויסזעהן ווי אינפארמאטיוו. די וואס מאכן די פרעזענטאציעס טוען אפטמאל מיס-רעפרעזענטירן 
זייערע קוואליפיקאציעס און פרובירן ארויס צו באקומען וויכטיגע פערזענליכע פינאנציעלע אינפארמאציע 

פון די באטייליגטע געסט, אונטערן שלייער פון זיי ארויסהעלפן.

‘פאנזי’ )Ponzi( אדער ‘פיראמיד’ )Pyramid( שווינדלערייען
זיי באטן אן הויכע רווחים צוריק געבונגען פארן אינוועסטירן אין אן אומבאקאנטע פירמע וואס הערט זיך 
אבער רעאליסטיש. די ‘פאנזי’ פארמולע איז איינפאך: מען פארשפרעכט הויכע צוריקגעבונגען פאר נייע 
אינוועסטארס און מען נוצט דאס געלט צו באצאלן פאר פריערדיגע אינוועסטארס. די אינוועסטמענטס 

זענען געווענליך זייער קאמפליצירט אדער סודות’דיג. די סארט שווינדלערייען פאלן אלעמאל צוזאם און די 
קרבנות דערפון פארלירן אלעמאל.

בארגן שווינדלערייען
רעטייערטע מענטשן זענען ספעציעל שפירעוו’דיג ‘וואלנערעבל’ )vulnerable(, ווייל זיי האבן אפט רייכקייט 

אין די הייזער און ארימקייט אין קעש. ‘ריווערס מארטגעדזשעס’, “רילאודינג” הלוואות און אנדערע 
‘פרעדאטארי לענדינג סקיעמס’ )predatory lending schemes( שטעלן צו קעש אבער אפט מאל בארויבט 

עס עלטערע מענטשן פון זייערע הייזער.

דער טיטול “סעניאר”
כיטערע שווינדלערס קענען זיך אנגעבן אלס “סעניאר ספעציאליסטן” כדי צו שאפן א פאלשן שטאפל 

פון באקוועמליכקייט צווישן עלטערע מענטשן כדי זיי צו ברענגן צו אינוועסטירן. כאטש געוויסע לעגיטימע 
בראוקערס ספעציאליזירן זיך טאקע אין דעם געביט, איז אבער וויכטיג זיך צו אינטערסירן וואס יענעמס 

קואליפיקאציעס זענען.

אינטערנעט שווינדלערייען
אינפארמאציע וואס מען טרעפט אויף ‘אינטערנעט בולעטין באורדס’ )internet bulletin boards(, נייעס 

בלעטלעך אדער אין אי-מעיל’ס זאל מען קיינמאל נישט גלייבן בלינדערהייט. עס איז אפט מאל דורכאויס 
שווינדלעריי אדער באצאלטע רעקלאמעס. איר זאלט אלעמאל קלאר מאכן דורך זעלבסטשטענדיגע 

קוועלער בעפאר איר נעמט שריט איבער סיי וועלכע אינטערנעט עצות. 
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אומרעגיסטרירטע סעילס אדער סעילס-פערזאנען

 stocks,( מענטשן וואס פארקויפן פינאנציעלע פראדוקטן אזוי ווי סטאקס, באנדס, עניועטיס, און ענליכעס
bonds, annuities(, אדער וואס שטעלן צו אינוועסטמענטס באראטונגען, מוזן דורכגיין ‘עקזאמינאציעס’ 

)examinations( און זיין רעגיסטרירט. אויב א מענטש איז נישט רעגיסטרירט און פרובירט אייך צו פארקויפן א 
פינאנציעלן פראדוקט אדער סערוויס, זאלט איר נישט מאכן קיין געשעפטן מיט זיי.

אפילו א פראפעסיאנאלער מענטש, אזוי ווי אן אדוואקאט אדער אן אקאונטענט, מוז זיין רעגיסטרירט צו 
קענען לעגאל פארקויפן פינאנציעלע פראדוקטן.

לעגיטימע אינוועסטמענט פראדוקטן, פון וואס סטאקס וואס ווערט פארקויפט אין א נאציאנאלע 
‘עקסטשעינדזש’ )exchange( זענען אויסגעשלאסן, מוזן זיין רעגיסטרירט דורך סטעיט באאמטע בעפאר 

עס קען פארקויפט ווערן פארן פובליקום. צווישן די אומרעגיסטרירטע פינאנציעלע פראדוקטן וואס דרייען 
זיך אפט ארום – אבער וועלכע קענען נישט באווייזן דורך צו גיין די גרונטליכקייט פון די רעגיסטראציע 
 ATM( ’און ‘עי.טי.עם. ליעסינג )pay telephone( ’פראצעדור –  זענען פאראן אזעלכע ווי ‘פעי טעלעפאן

leasing( קאנטראקטס, ‘פראמיסערי נאוטס’ )promissory notes(, און אינוועסטמענטס טראסטס 
.)investments trusts(

אומ’פאסיגע אינוועסטמענטס
עס זענען פאראן געוויסע אינוועסטמענט פראדוקטן וואס זענען לעגיטים אבער קענען זיין אומ’פאסיג פאר 

אייך. למשל: ‘ווערייעבל עניועטיס’ )Variable Annuities( טראגן מיט זיך זייער טייערע קאמישאנס, ווי אויך 
קומען זיי מיט פארלענגערטע טערמינען און קאסטבארע ‘סורענדער פי’ס’ )surrender fees(. פאר פילע 

רעטייערטע מענטשן זענען דאס נישט קיין גוטע אינוועסטמענטס.
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באשיצט זיך אליין: פרעגט און 
אינטערסירט זיך

פרעגט:
« זענט איר און אייער פירמע גע’לייסענס’ד? וואס איז אייער רעגיסטראציע נומער?

« וואסערע טרענירונג און ערפארונג האט איר?

«  האט איר סיי וואסערע שריפטליכע מאטריאל איבער דעם אינוועסטמענט?

«  ווי לאנג זענט איר שוין אין ביזנעס?

 «  קענט איר מיר צו שטעלן ‘רעפרענסעס’ )references(, אזוי ווי די נעמען פון מענטשן וואס האבן שוין 
   אינוועסטירט ביי אייך פאר א לאנגע צייט?

«  ווי אזוי ווערט איר באצאלט – דורך קאמישאן? דורך א געהאלט?

«  אנדערע מענטשן – נעמט א צווייטע מיינונג פון איינעם וואס איז באקאנט מיט דעם.

אינטערסירט זיך:
« אויב די אינוועסטמענט איז רעגיסטרירט ביי די אפיס פון די ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל;

 «  אויב דער סעילס פערזאן האט לייסענס און אויב עס זענען אריין געגעבן געווארן סיי וועלכע 
   קלאגעס;

«  ‘רעפרענסעס’ )References( – שמועסט זיך דורך מיט לאנג-יאריגע קליענטן וועגן זייערע 
ערפארונגען;

;)SEC( ’.אויב דער סעילס פערזאן אדער זייער פירמע איז רעגיסטרירט געווארן ביי די ‘עס.אי.סי  »

 «  איבער די קאמפאני’ס ‘פינאנציעלע סטעיטמענטס’ )financial statements(, און בעט פון א 
   זעלבסטשטענדיגן פראפיסיאנאל עס איבער צו קוקן;

 «  אייערע אייגענע סטעיטמענטס און אקאונטס צו זעהן אויב עס פיגורירן אומאויטאריזירטע אדער 
 .)charges( צעמישטע רעכעננונגן   

??
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שנעלע עצות פאר קלוגע זקנים, קלוגע 
אינוועסטירער

1גיבט קיינמאל נישט ארויס אייער פערזענליכע פינאנציעלע אינפארמאציע פאר עמיצן וועמען איר קענט . 	
נישט, אדער עמיצן וואס פארבינדט זיך מיט אייך. אפט מאל פאסירט אז אינוועסטמענט שווינדלערייען 

זענען גלייכצייטיג אויך א פארזוך צו בארויבן אייער אידענטיטעט. פריוואטע אינפארמאציע, אריין 
גערעכנט סאשל סעקיוריטי נומערן, געבורט דאטום, און אקאונט נומערן, קענען אלע ווערן גענוצט 

אויסצוליידיגן אייערע אקאונטס.

באקומט עס שריפטליך. מאכט זיכער צו פארלאנגן שריפטליכע אינפארמאציע איבער די אינוועסטמענט . 	
און די קערפערשאפט וואס שטייט אונטער דעם ‘דיעל’ )deal(. דאס שליסט איין די ארבייט היסטאריע און 
דער ‘בעקגראונד’ )background( פון דעם סעילס פערזאן, ווי אויך אינפארמאציע איבער די פירמע אליין. 

מאכט זיכער אז אלע וואס זענען פארמישט האבן לייסענס און אז די אינוועסטמענט איז רעגיסטרירט. 
דאס טוט אייך באשיצן און עס רעדוצירט די שאנסן אז איר וועט עפעס נישט געהעריג פארשטיין. עס איז 
א גוטע עצה אראפ צו שרייבן אויך אייערע אינוועסטינג אינסטרוקציעס. האלט רעקארדס פון סיי וועלכע 

און פון אלע טראנזאקציעס און שמועסן.

פרעגט פראגעס. אויב דער סעילס פערזאן אנטזאגט זיך אייך צו געבן אינפארמאציע, דעמאלט איז די . 	
אורזאך דערפון ווייל זיי באהאלטן עפעס.

שטעלט אפ דעם שמועס. זייט נישט קיין קרבן פון העפליכקייט. פראקטיצירט וויאזוי מען זאגט “ניין” דורך . 	
פשוט זאגן פאר סיי ווער עס דרוקט אויף אייך, “איך מאך קיינמאל נישט קיין אינוועסטמענט באשלוסן 

נאר אויב )איך באקום שריפטליכע אינפארמאציע, איך רעד זיך דורך מיט מיין אקאונטענט, אדער 
ענליכעס(. איך וועל אייך צוריק רופן אויב איך בין נאך אלץ אינטערסירט, אלעס גוטס.” ווען איר ווייסט 

פאראויס וויאזוי זיך ארויס צו זעהן פון אזא סיטואציע, וועט עס אייך זיין גרינגער אפצושטעלן דעם שמועס 
אויב דער דרוק איבער אייך הייבט זיך אן צו שטארקן.

שפירט זיך נישט פארשולדיגט צו איינעם וואס האט אייך געגעבן “אומגעבעטענע” פינאנציעלע עצות. עס . 	
איז מעגליך אז דער פערזאן וואס גיבט עצות וואס מען האט נישט געבעטן, פרובירט צו געוואונען אייער 

צוטרוי כדי אז ער אדער זי זאל קענען לייגן די הענט אויף אייער געלט.

אינוועסטירט נישט אין עפעס א זאך וואס איר פארשטייט נישט. אויב אן אינוועסטמענט איז צי . 	
קאמפליצירט צו פארשטיין, איז עס נישט קיין ריכטיגע אינוועסטמענט פאר אייך.

לאזט זיך נישט אריין נארן אין א פאלשע ‘ריווערס מארטגעדזש’ )Reverse Mortgage(. איר זאלט קיינמאל . 	
נישט אוועק שרייבן אייער ‘דיעד’ )deed( פאר עמיצען אן דעם וואס איר גייט נאך א זעלבסטשטענדיגע 

עצה. ענטפערט נישט אויף קיין אומגעבעטענע רעקלאמעס אדער ‘פראמאשענס’ )promotions(. זוכט 
אייך אויף אייער אייגענען ‘ריווערס מארטגעדזש’ )Reverse Mortgage( ראטגעבער.

שטעלט נישט אריין אייער גאנצער פארמעגן אינעם זעלבן פלאץ. דער שליסל איז צו צעשפרייטן און . 	
איינטיילן אייערע אינוועסטמענטס, כדי צו צוימען מעגליכע פארלוסטן.

שרייבט קיינמאל נישט אויס קיין טשעק צו אן אינדיווידועלן פערזאן. שרייבט אויס אלע טשעקס עס זאל . 	
באצאלט ווערן פאר א פירמע אדער א פינאנציעלע אינסטיטוציע – דאס לאזט אייך איבער א מער זיכערע 

‘פאפיר-שטראז’ )paper trail( אויב איר פארדעכטיגט פעלשעריי אינעם צוקונפט.

מאכט ענדערש א גרייז אויף דער זייט פון באריכטן. אויב איר קלערט אז איר זענט געפאלן א קרבן . 		
צו אויסנוצונג )abuse(, האט נישט קיין מורא און פילט נישט פארשעמט אריין צו געבן א קלאגע. די 

סיטואציע וועט נאר ארגער ווערן אויב איר טוט גארנישט דערצו. 
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אפיס פון די ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל

פינאנציעלע אינדוסטרי רעגולאטארי 
)FIRA( אויטאריטי

נארטה אמעריקען סעקיוריטיס
)NASAA( אדמיניסטרעיטארס אסאסיעישאן

\ קלוגע זקנים

צו טרעפן אינפארמאציע איבער די רעגיסטראציע סטאטוס פון בראוקערס, 
דיעלערס, סעקיוריטיס סעילס פערזאן און אינוועסטמענט עצה-געבער; די 

רעגיסטראציע סטאטוס פון אינוועסטמענטס סעקיוריטיס; באריכטן פארזעכטיגטע 
אינוועסטמענט פעלשונגען. 

אפיס אינוועסטאר פראטעקאשן ביורא
)212( 416-8222

ag.ny.gov

פאר אינפארמאציע איבער א בראוקערס אדער אדווייזערס ארבייט און דיסציפלין 
היסטאריע. 

)800( 289-9999
finra.org

פאר קאנסומער אינפארמאציע איבער פאפולערע אינוועסטמענט שווינדלערייען.

nasaa.org
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רעגיאנאלע אפיסעס
בינגהעמטאן רעגיאנאלער אפיס

State Office Building, 17th Floor
44 Hawley Street

Binghamton, NY 13901
)607( 251-2770

Consumer Frauds: )607( 251-2764

ברוקלין רעגיאנאלער אפיס
55 Hanson Place, Suite 1080

Brooklyn, NY 11217
)718( 560-2040

באפעלאו רעגיאנאלער אפיס
Main Place Tower, Suite 300A

350 Main Street
Buffalo, NY 14202

)716( 853-8400
Consumer Frauds: )716( 853-8404

הארלעם רעגיאנאלער אפיס
163 West 125th Street, Suite 1324

New York, NY 10027
)212( 364-6010

נעסאו רעגיאנאלער אפיס
200 Old Country Road, Suite 240

Mineola, NY 11501
)516( 248-3302 or )516( 248-3300

Consumer Frauds: )516( 248-3300

פלאטסבורג רעגיאנאלער אפיס
43 Durkee Street, Suite 700

Plattsburgh, NY 12901
)518( 562-3288

Consumer Frauds: )518( 562-3282

פוגקיפסי רעגיאנאלער אפיס
One Civic Center Plaza - Suite 401

Poughkeepsie, NY 12601-3157
)845( 485-3900

ראטשעסטער רעגיאנאלער אפיס
144 Exchange Boulevard, Suite 200

Rochester, NY 14614-2176
)585( 546-7430

Consumer Frauds: )585( 327-3240

סערעקיוז רעגיאנאלער אפיס
300 South State St, Suite 300

Syracuse, NY 13202
)315( 448-4800

Consumer Frauds: )315( 448-4848

סופאלק רעגיאנאלער אפיס
300 Motor Parkway, Suite 205

Hauppauge, NY 11788
)631( 231-2424

Consumer Frauds: )631( 231-2401

יוטיקע רעגיאנאלער אפיס
207 Genesee Street

Room 508
Utica, NY 13501
)315( 864-2000

וואטערטאון רעגיאנאלער אפיס
Dulles State Office Building

317 Washington Street
Watertown, NY 13601

)315( 523-6080

וועסטשעסטער רעגיאנאלער אפיס
44 South Broadway

White Plains, NY 10601
)914( 422-8755

Consumer Frauds: )914( 422-8755

מיטלען  \ 
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קרעדיט באריכטונג ביוראען

עקספעריען
באשטעלט א קרעדיט באריכט און א ‘סקאור’.................................................................. 397-3742 )888(

הילף מיט פעלשונג, אידענטיטעט גניבה און קרעדיט..................................................................  397-3742 )888(

experian.com .......................................................................................................................................... וועב זייטל

טראנסיוניאן
)800( 916-8800 ...................................................................................................................................... הויפט ליין

transunion.com ....................................................................................................................................וועב זייטל

transunion.com/credit-disputes/dispute-your-credit ............................לייקענען ‘דיספיוט’ וועב זייטל

transunion.com/fraud-alerts ..........................................................................................פעלשונג וועב זייטל

freeze.transunion.com ....................................................................................................... פרירונג וועב זייטל

TransUnion Fraud Victim Assistance Department

P.O. Box 6790  | Fullerton, CA 92834

עקוויפאקס
equifax.com ...........................................................................................................................................וועב זייטל

אומזיסטע קרעדיט באריכט........................................................................................................685-1111 )800(

equifax.com/fcra ..........................................................................אומזיסטע קרעדיט באריכט וועב זייטל

אינאויוויס
innovis.com ...........................................................................................................................................וועב זייטל

\ קלוגע זקנים
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לעטישע דזשעימס

ag.ny.gov
)800( 771-7755


