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Wasze potrzeby
są dla nas
najważniejsze
Naszą misją jest ciągła poprawa stanu Państwa nieruchomości.
Pragniemy by Państwa dom stał się miejscem szczególnym.
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ŻYJEMY
W HARMONII
Z OTOCZENIEM

Szczęśliwy dom jest najpiękniejszym wspomnieniem,
którym chcemy obdarować nasze dzieci. Jest wygodnym
azylem, w którym znajdujemy wytchnienie i spełnienie.
Kiedy jednak marzenia zderzą się z twardą rzeczywistością,
z pięknych wyobrażeń mogą pozostać smutne ruiny.

DOM Z DUSZĄ TWORZĄ SZCZĘŚLIWI MIESZKAŃCY.

Rozumiemy to i dokładamy wszelkich starań, aby współtworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia,
odpowiedzialności, wzajemnej pomocy.

NACZELNĄ ZASADĄ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI UCZYNILIŚMY PARTNERSTWO.

Lubimy naszą pracę i chcemy, aby innym też pracowało się z nami dobrze. Stawiamy na proste cnoty, które
pozwalają osiągać profesjonalną wirtuozerię. Cenimy otwartość i szczerość – jako wyraz uczciwości;
precyzję i staranność, bo ułatwiają przewidywanie i planowanie; luz i poczucie humoru, bo wtedy łatwiej
pokonuje się nieuniknione trudności.

DBAMY O STAN PRAWNY I FINANSOWY.

Zabezpieczamy przed utratą wartości, wspieramy przy usuwaniu szkód. Prowadzimy inwentaryzację
nieruchomości. Otaczamy opieką przestrzeń wokół budynków. Nadzorujemy remonty, likwidację szkód,
usuwanie usterek i bieżące naprawy.

MYŚLIMY PERSPEKTYWICZNIE.

Wspólnie z właścicielem przygotowujemy i wdrażamy strategię dla nieruchomości. Obejmuje ona zwykle
długookresowe plany modernizacji, rewitalizacji i funkcjonowania budynku. Proponujemy przy tym własne
rozwiązania, która poprawią jakość życia, ożywią i uprzyjemnią otoczenie. Dbamy o wygodę, jakość oraz
o to, by zmiany były estetyczne.

KOMUNIKACJA JEST
KLUCZEM
DO ZADOWOLENIA
NASZYCH KLIENTÓW

VERDI NIERUCHOMOŚCI to młoda, prężnie rozwijająca
się firma, świadcząca usługi z zakresu szeroko
rozumianego zarządzania nieruchomościami.
Firma tworzona jest przez ludzi, dla których zarządzanie
nieruchomościami to coś więcej niż praca, to pasja
tworzenia pozytywnych zmian w otoczeniu oraz
sztuka kontaktu z klientem. Nasi pracownicy to bardzo
dynamiczna mieszanka młodości i doświadczenia, która
pracuje na rzecz Państwa domu.
Obecnie firma VERDI NIERUCHOMOŚCI prowadzi
zarząd nad 250 budynkami o łącznej powierzchni ponad
250 000,00 m² zlokalizowanymi na terenie aglomeracji
śląskiej.
Naszą misją jest ciągła poprawa stanu nieruchomości.
Dla nas budynek to nie tylko numerek w kartotece.
Pragniemy by Państwa dom stał się miejscem
szczególnym. Cel ten chcielibyśmy osiągnąć poprzez
bliski kontakt z mieszkańcami, poświęcenie naszej
uwagi Wspólnocie oraz ciężką pracę na rzecz Państwa
satysfakcji.
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PROPONUJEMY PAŃSTWU
NOWOCZESNE METOY
ZAERZĄDZANIA BAZUJĄCE NA
NAJLEPSZYCH WZORCACH
PARTNERSTWO, CZYLI SZTUKA KONTAKTU
Naszą działalność rozumiemy jako ochronę marzeń i tworzenie przestrzeni dla najlepszych wspomnień.
Dlatego opanowaliśmy wymagającą sztukę kontaktu: słuchania, rozumienia i współdziałania. Jedni
nazywają to prawidłową komunikacją, my – po prostu partnerstwem. Partnerstwo oznacza aktywne
reagowanie na sygnały, a także proponowanie korzystniejszych rozwiązań.

NIEZAWODNOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU
Działamy na terenie całej aglomeracji śląskiej. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku, aby unikać
błędów jakie popełniają inni. Analizujemy przepisy, monitorujemy ceny usług i materiałów, aby
szybko porównać i wskazać najkorzystniejszą ofertę. Proponujemy bezpłatne konsultacje, na których
pokażemy, w jaki sposób możemy pomóc w obniżeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem
wspólnoty.

EKONOMIA BO LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ
Szanujemy czas i pieniądze. Nasi Partnerzy otrzymują konkretne informacje o zakresie współpracy.
Proponujemy szeroki zakres usług, a ich cena zawsze ustalana jest w drodze negocjacji. Obliczając
koszt usług bierzemy pod uwagę wielkość nieruchomości, liczbę lokali, stan faktyczny i wyposażenie
w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, a także sytuację prawną nieruchomości oraz oczekiwania
właścicieli.
www.verdinieruchomosci.com

NASZ MAŁY
DREAM TEAM
Nasz zespół tworzą specjaliści
w dziedzinie zarządzania
nieruchomościami.
Tak jak w orkiestrze różne
instrumenty współbrzmią
w harmonijnej całości,
tak umiejętności, wiedza,
doświadczenie
oraz pasja tworzenia
pozytywnych zmian
w otoczeniu, przekładają się na
doskonałe wyniki zarządzania
powierzonym nam mieniem.
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JAK TO
U NAS
DZIAŁA
Mamy przyjemność przedstawić ofertę
świadczenia usług na zarządzanie
nieruchomością wspólną Państwa budynku.

W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością
wspólną VERDI NIERUCHOMOŚC
prowadzi czynności z zakresu:

»
»
»
»
www.verdinieruchomosci.com

działań strategicznych
obsługi administracyjnej
obsługi księgowej
obsługi technicznej

DZIAŁANIA
STRATEGICZNE

strategia dla nieruchomości jest
to
tworzenie
długookresowych
planów modernizacji, rewitalizacji
i funkcjonowania budynku.

Działania strategiczne to przede wszystkim
przygotowanie wspólnie z właścicielem
STRATEGII ROZWOJU nieruchomości, kontrola
jej realizacji oraz wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań w funkcjonowaniu nieruchomości.
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OBSŁUGA
ADMINISTRACYJNA

obsługa administracyjna naszych
nieruchomości to wiele pracy na
różnych poziomach, do której
niezbędna
jest
odpowiednia
wiedza jak i wieloletnie doświadczenie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie ewidencji członków wspólnoty wraz
z przypadającą im częścią wspólną
prowadzenie ewidencji wszystkich mieszkańców
budynku
prowadzenie wszelkich czynności z zakresu
negocjowania, zawierania oraz rozwiązywania umów
na dostawę mediów
poszukiwanie najkorzystniejszych dostawców usług
tworzenie,
zawieranie,
rozwiązywanie
oraz
negocjowanie
wszelkich
innych
umów
cywilnoprawnych
informowanie członków wspólnoty o wszelkich
istotnych sprawach związanych z budynkiem
przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji
prawnoadministracyjnej związanej z działalnością
wspólnoty oraz ich archiwizacja
informowanie członków wspólnoty o zmianach
wysokości opłat na rzecz wspólnoty oraz innych
podmiotów
zapewnianie członkom wspólnoty nieograniczonego
dostępu do całej dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem wspólnoty
udzielanie porad związanych z działalnością
wspólnoty
przyjmowanie oraz sporządzanie protokołów
związanych z występowaniem szkód na terenie
budynku
ubezpieczanie wspólnoty
prowadzenie wszelkich czynności dotyczących
ewentualnych szkód ubezpieczeniowych
organizacja zebrań wspólnoty w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w roku
reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz

www.verdinieruchomosci.com

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

w ramach obsługi księgowej nasi specjaliści
zajmują się sprawami finansowymi
wspólnoty mieszkaniowej. wiedzą, jak ważna
jest dokładna selekcja oraz odpowiednie
przechowywanie dokumentów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie księgowości w oparciu o program
do obsługi wspólnot mieszkaniowych „Bazan”
gromadzenie
oraz
przechowywanie
dokumentacji statystycznej i rachunkowej
obsługa rachunku bankowego
prowadzenie sprawozdawczości wspólnot dla
urzędów zgodnie z prawem
prowadzenie indywidualnych rozliczeń mediów
dla poszczególnych właścicieli
każdy z współwłaścicieli posiada możliwość
podglądu indywidualnego konta, poprzez
system e-kartoteki
kontrola finansów wspólnoty
windykacja należności
sporządzanie rocznych planów gospodarczych
i finansowych
sporządzanie sprawozdań z rocznych planów
finansowych
cykliczna
prezentacja
stanu
finansów
wspólnoty zarządowi
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OBSŁUGA
TECHNICZNA

oferujemy pełne zarządzanie Państwa
nieruchomościami, w tym zarządzanie
infrastrukturą, obsługą mediów, a także
konserwacją i serwisem instalacyjnym.

•
•
•
•
•
•

•

dbanie z należytą starannością o stan
techniczny nieruchomości na podstawie
przepisów prawa budowlanego
zlecanie
przeprowadzania
przeglądów
pięcioletnich
wraz
z
przedstawieniem
preliminarza kosztów
zlecanie i kontrola bieżących napraw
i remontów
prowadzenie
dokumentacji
technicznej
nieruchomości
przygotowywanie planów remontów
wyszukiwanie i przedstawianie Państwu
najkorzystniejszych ofert w zakresie dostaw
mediów, przeprowadzania remontów i innych
usług
zapewnianie
24
godzinnego
dozoru
technicznego nad budynkiem (pogotowie
awaryjne)
dodatkowo zapewniamy
pełną mobilność polegającą na:

» dojazdach na teren wspólnoty,
» częste wizje w terenie,
» organizowanie cyklicznych spotkań
z zarządem blisko budynku wspólnoty,
» organizowanie zebrań wspólnoty nie
dalej niż 1000 m od budynku.
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VERDI
PROFESJONALNY
ZARZĄDCA

Dodatkowo w trosce o najwyższą jakość usŁug oferujemy,
jako jedyny zarządca na rynku, zestaw rozwiązań
gwarantujących Państwa wspólnocie bezpieczeństwo
i wygodę w trakcie współpracy z zarządcą

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA

Przejrzystość finansowa gwarantuje wspólnocie dostęp do wszystkich informacji związanych z finansami
wspólnoty w czasie rzeczywistym przez internet – dostęp online. Rozwiązanie to oparte jest na czterech
flarach które razem składają się na pełny obraz wszystkich środków wspólnoty.
• Ewidencja wszystkich faktur na dysku Google rozwiązanie to oparte jest o rozwiązania technologiczne
firmy Google (dysk na gmailu) i polega na tworzeniu pliku – podobnego do exelowego – w który zarządca
wpisuje wszystkie faktury ze szczegółowym opisem – wzór rozwiązania funkcjonującego można zobaczyć
w biurze VERDI.
• Dostęp do kont wspólnoty dla wszystkich członków zarządu online. Każdy z członków zarządu poprzez
swój login, hasło i ma dostęp do wszystkich kont wspólnoty, może ściągać wyciągi przeglądać historię
kontrolować wydatki, ze względów bezpieczeństwa zarząd w wersji standardowej nie może dokonywać
żadnych płatności z konta (tzw. dostęp bierny).
• Na życzenie zarządu, istnieje możliwość comiesięcznego przesyłania do wszystkich członków zarządu
zbiorczego zestawienia bilansów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Pozwala to zarządowi na
comiesięczną kontrolę wpłat wszystkich współwłaścicieli i ewentualne monitorowanie zadłużenia.
• E-kartoteka oraz e-wspólnota, która pozwala na sprawdzenie bieżącego stanu konta dla każdego z
współwłaścicieli poprzez internet. Dodatkowo w ramach aplikacji e-wspólnota można będzie przeglądać
publikowane przez zarządcę dokumenty wspólnoty: umowy zawarte przez wspólnotę, regulaminy, uchwały,
dokumentację techniczną

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
•
•
•

dysponowanie środkami zgromadzonymi na kontach wspólnoty
środki zgromadzone na funduszu remontowym znajdują się w wyłącznej dyspozycji zarządu (zarządca do
wykonania przelewu potrzebuje potwierdzenia członka zarządu) – oparte na systemie kontrasygnaty konta
bankowego
środki zgromadzone na rachunku bieżącym do wykonania przelewu, wymagać będą akceptacji jednego z
członków zarządu – oparte na systemie Google

DODATKOWE USŁUGI W RAMACH UMOWY

W ramach wynagrodzenia za zarządzanie Verdi jako jedna z nielicznych firm wykonuje poniższe czynności:
• dostęp do usług świadczonych przez Kancelarie Adwokackie (opinie prawne, konsultacje, audyty
dokumentów)
• dostęp do usług inspektora nadzoru budowlanego o pełnych uprawnieniach konstrukcyjnych (ekspertyzy,
audyty, przeglądy, odbiory robót)
• przygotowywanie regulaminów dot. funkcjonowania wspólnoty, rozliczenia mediów oraz innych aspektów.
• wysyłanie wszelkiej korespondencji w ramach ceny za usługi zarządzania – przesyłki polecone, listy ze
zwrotnym potwierdzenie nadania, listy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru itp.
• nawet codzienne wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, pełną dyspozycyjność zarządcy 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu – w ramach pogotowia awaryjnego
• obsługa prawna polegająca na bezpłatnych konsultacjach z adwokatem, porady prawne opiniowanie
prawne w stosunku uchwał, umów, pism, regulaminów
• na życzenie wspólnoty istnieje możliwość organizowania cyklicznych spotkań zarządu z zarządcą
wspólnoty do godziny 20:00
• możliwość miesięcznego raportowania do zarządu na temat bieżącego funkcjonowania wspólnot
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań opartych o możliwości jakie daje internet takich jak tworzenie
maila wspólnotowego, podstrony na stronie zarządcy, głosowania przez internet, interaktywnej tablicy
ogłoszeń, prowadzenia całej korespondencji w sposób mailowy oraz innych możliwości
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CZAS SIĘ
POCHWALIĆ

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości pod
swoją opieką mamy liczne wspólnoty mieszkaniowe
i nieruchomości. Przed Państwem przykładowe realizacje
usług, świadczonych przez VERDI Nieruchomości:

www.verdinieruchomosci.com

ul. PUŁASKIEGO 12
I JANASA 8
W BYTOMIU

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych lokatorów wymieniliśmy
instalację elektryczną i kanalizacyjną, co pozwoliło zniwelować
dotychczasowe straty za wodę i energię – dzięki temu przede
wszystkim obniżyliśmy koszty ponoszone przez mieszkańców.
Stawiając na bezpieczeństwo wyremontowaliśmy i z wymieniliśmy
również instalację gazową. Zmodernizowaliśmy przestrzeń
wspólną: na podwórzu zostały usunięte stare i zagrażające
życiu mieszkańców drzewa, wymieniliśmy kostkę brukową
i wybudowaliśmy nową zatokę śmietnikową. Wymieniliśmy drzwi
i okna w budynku, dzięki czemu znacznie ograniczone zostały
straty ciepła. Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa lokatorów
wyremontowaliśmy również klatkę schodową. Dzięki sprawnemu
i starannie planowanemu zarządzaniu udało nam się zniwelować
zadłużenie wspólnoty (w momencie jej przejęcia wynosiło ono
około 25 000 złotych) oraz obniżyć koszty jej funkcjonowania.
Podjęte przez nas działania pozwoliły również na zmianę
funkcjonowania instalacji wodnej – wspólnota posiada obecnie
swoje własne przyłącze (wcześniej jedna instalacja wodna była
dzielona między trzy wspólnoty mieszkaniowe).
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ul. ANDERSA 1-3
W ZABRZU

Stawiając na pierwszym miejscu potrzeby lokatorów starannie
zaplanowaliśmy i skutecznie przeprowadziliśmy gruntowny
remont nieruchomości. W ramach termomodernizacji budynku
wymieniliśmy drzwi i okna oraz wykonaliśmy docieplenie
ścian zewnętrznych, co pozwoliło na ograniczenie strat ciepła.
Przeprowadzony remont klatki schodowej oraz piwnic znacznie
podwyższył komfort użytkowania budynku. Utwardzając
nawierzchnię podwórza i modernizując instalację kanalizacji
deszczowej, zdołaliśmy rozwiązać kolejny uciążliwy dla
mieszkańców problem. Po przejęciu opieki nad nieruchomością
udało nam się wyeliminować niejasności i ustalić stan prawny
terenów wokół budynku. Przygotowany przez nas i konsekwentnie
realizowany plan zarządzania nieruchomością już przyniósł
efekty w postaci znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania
wspólnoty.
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ul. BANKOWA 3
W ZABRZU

W trakcie podjętej przez nas modernizacji nieruchomości
wymieniliśmy instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację
elektryczną w budynku. Kolejnym krokiem był montaż
instalacji grzewczej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz
przeprowadzona przez nas termomodernizacja budynku.
Wszystkie te działania pozwoliły obniżyć koszty utrzymania
nieruchomości, ale przede wszystkim podniosły standard życia
lokatorów, jednocześnie ograniczając wydatki ponoszone przez
nich na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę
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ul. KALINOWA 3-3F
W ZABRZU

Mając na względzie pilne potrzeby lokatorów oraz stan
techniczny budynku, przeprowadziliśmy szereg prac remontowo
budowlanych, które w odczuwalny sposób podniosły jego
standard. Wymieniona została instalacja wodno-kanalizacyjna,
co pozwoliło na ograniczenie strat wody oraz zmodernizowana
instalacja elektryczna. Nie poprzestaliśmy jednak na tym
– w trakcie prac modernizacyjnych działanie instalacji grzewczej
oraz ciepłej wody użytkowej zostały zoptymalizowane dzięki
wprowadzeniu elektronicznego systemu ich funkcjonowania.
Budynek został docieplony, wyremontowaliśmy dach, a w trakcie
szeroko zakrojonego remontu klatki schodowej wymienione zostały
balustrady. Ulepszyliśmy również działanie kanalizacji deszczowej
i zmodernizowaliśmy instalację sanitarną wokół budynku.
Znacząco poprawiliśmy również infrastrukturę przylegającą do
budynku: dzięki naszym staraniom powstał parking, nowe chodniki
i drogi wzdłuż budynku, zabudowana zatoka śmietnikowa,
a zwieńczeniem wykonanych robót były nowo nasadzone drzewa
oraz dodatki w postaci małej architektury. Podjęte przez nas
wysiłki nagrodzone zostały obniżeniem kosztów funkcjonowania
nieruchomości oraz premią w wysokości 200 000 złotych.
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ul. PILECKIEGO 9A-9G
W ZABRZU

Zrealizowaliśmy
w
tym
budynku
szereg
pilnie
wymaganych
prac
remontowych,
które
podniosły
komfort i bezpieczeństwo mieszkających tu lokatorów.
Wykonana została termomodernizacja budynku, przy okazji której
wyremontowaliśmy balkony, dach, unowocześniliśmy wejścia
do budynków, powstała również zabudowa nowej instalacji
antenowej. Zmodernizowaliśmy też instalację elektryczną
i wyremontowaliśmy drogi i dojścia do budynków. Nie sposób nie
wspomnieć o zainstalowanym przez nas elektronicznym systemie
monitorowania i sterowania instalacją grzewczą. Co ważne,
uporaliśmy się z problemem określenia stanu prawnego terenów
wokół budynku. Jednym z ważnych celów, które udało nam się
zrealizować jest obniżenie kosztów funkcjonowania wspólnoty,
ponadto podjęte przez nas działania zaowocowały oddłużeniem
wspólnoty oraz uzyskaniem wysokiej premii w kwocie 120 000
złotych.
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ul. BRZUSKI 51
W ZABRZU

Chcąc
podnieść
jakość
użytkowania
nieruchomości,
zrealizowaliśmy szereg prac modernizacyjno-remontowych.
Oprócz docieplenia budynku została wykonana izolacja pionowa
fundamentów. Osuszyliśmy również i wyremontowaliśmy piwnice,
przeprowadziliśmy renowację klatki schodowej, przy okazji
wymieniając okna, drzwi wejściowe do budynku zostały zastąpione
nowymi, a dojście do budynku przebudowane. Zwieńczeniem
tych działań był remont dachu i kominów. Doprowadziliśmy
również do skutku wymianę instalacji elektrycznej i wykonaliśmy
zabudowę monitoringu. Niemałym sukcesem jest likwidacja
dotychczasowych strat za wodę, dumni jesteśmy również
z podjętych przez nas działań, które pozwoliły na oddłużenie
wspólnoty.
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ul. DE GAULLE’A 55
W ZABRZU

Po wysłuchaniu sugestii lokatorów, zdecydowaliśmy się na
kompleksowy remont nieruchomości. Naprawiliśmy dach,
wyremontowaliśmy klatkę schodową oraz piwnice; fasada
budynku zyskała zupełnie nowe tynki. Instalacje elektryczna oraz
wodno-kanalizacyjna zostały zmodernizowane, dzięki czemu
zminimalizowaliśmy straty wody i energii elektrycznej. Nasze
działania przyniosły efekty w postaci obniżenia kosztów utrzymania
nieruchomości. Dodatkowo udało nam się zlikwidować zadłużenie
wspólnoty oraz ustalić stan prawny nieruchomości znajdujących
się w najbliższym sąsiedztwie budynku.
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ul. TROCERA
50/50A/50B
W ZABRZU

Z radością podjęliśmy się działań, które zaowocowały obniżeniem
kosztów funkcjonowania nieruchomości, ale przede wszystkim
podniosły standard budynku i pozytywnie wpłynęły na jakość
życia naszych lokatorów. Przy okazji gruntownego remontu klatki
schodowej wymienione zostały balustrady oraz drzwi wejściowe
do piwnic. Przestarzałą instalację elektryczną zastąpiliśmy nową,
wykonaliśmy również zabudowę monitoringu. Dodatkowo,
obrana przez nas strategia zarządzania umożliwiła nam
oddłużenie wspólnoty oraz unormowanie stosunków z sąsiednimi
wspólnotami.
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