STRONA GLÓWNA
Kupno domu powinno być radosnym i zarówno bezproblemowym życiowym doswiaczeniem. Czasem
jednak zebranie koniecznych informacji, dokumentów i wykonanie wszystkich kroków wymaganych do
zamnknięcia tranzakcji mogą wydać się znięchęcajace. Wtedy też potrzebni są eksperci by poprowadzić
Cię przez proces kupna/sprzedaży nieruchomości.
Wybierając usługi GIT możecie Państwo być pewni, że tranzakcja będzie poprawnie przeprowadzona od
początku do końca. Jesteśmy na rynku by nieustannie dostarczać naszym klientom efektywny serwis i
satysfakcję.
Firma GIT została założona w 1985 roku i zyskała sobie nieskazitelną reputację lidera na rynku w Chicago
i nie tylko. GIT jest firmą godną zaufania i polecenia innym.
Naszym priorytetem jest usatysfakcjonowanie naszego klienta poprzez dostarczanie wyjątkowego
serwisu; czyli zamknięcie tranzakcji na czas i bezbłędnie.
W GIT nieustannie staramy sie dostarczać innowacyjne usługi i serwis. Niektórymi z naszysz klientów są:










Kupujący/Sprzedający nieruchomosci zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych
Prawnicy
Agenci nieruchomosciowi/pośrednicy
Kredytodawcy i bankierzy
HUD (Housing and Urban Development)
Stan Illinois
Miasto Chicago
Chicago Housing Authority

NASZ CEL
Naszym celm jest dostarczac wyjątkową jakość ubezpieczania tytułu/aktu własnosci, jak i zapewnic
najlepszy serwis związany z usługami dla agentów, instytucji rządowych i indywidualnych klientów, oraz
kształtowanie partnerstwa budowanego na zaufaniu, wzajemnym szacunku i profesjonalnej atmosferze.
Naszym zobowiązaniem jest granie przedniej i innowacyjnej roli na rynku nieruchomosciowym, co
umożliwia nam usatysfakcjonowanie naszych lojalnych klientów; kupujących/sprzedąjacych,
kredytodawców, biznesy oraz agencje rządowe.

NASZ RDZEŃ KOMPETENCJI





Doskonały serwis
Stosowanie się do regulacji i standartów rynku nieruchomościowego
Wydajność i innowacja
Ekspertyza naszysz pracowników

DLACZEGO WYBRAĆ GIT?











Wszechstronne produkty i usługi ubezpieczania tytułu/aktu własności
Docelowe miejsce kontaktu i zamknięcia tranzakcji kupna/sprzedaży
Zgrany i doswiadczony zespół pracowników
Wspaniała reputaja I długoletnie doswiadczenie
Serwis stanowy i ogólnokrajowy
Ubezpieczenie tytułu/aktu wlasnościoraz creatywność rozwiązywania problemów zwiazanych z
tranzakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
Unikalna ekseprtyza projektów budowlanych i komercyjnych
Nasza firma GIT jest zatwierdzona przez agencje rządowe
Najwyższy ranking na rynku nieruchomościowym
Stabilizacja i siła finansowa

