
 

 

Ngày 2 tháng Hai, 2012 

The Greenspan Co./Adjusters International  
6380 E Thomas Rd #324  
Scottsdale AZ 85251 

V� vi�c: Joshua Scott 

Kính g�i ông Josh: 

Gi� �ây khi th� t�c yêu c�u b�i th��ng c�a tôi s�p k�t thúc, tôi mu�n cám �n ông và t�t c� m�i ng��i t�i 
The Greenspan Co./Adjusters International �ã tham gia gi�i quy�t tr��ng h�p t�n th�t c�a tôi. 

Sau khi h�a ho�n phá h�y c� s� kinh doanh c�a tôi, r�t nhi�u ng��i ti�p c�n tôi nh�ng tôi không bi�t nên 
tin t��ng ai. M�c dù có b�o hi�m, tôi không bao gi� ngh� là vi�c này s� x�y ��n v�i mình. R�t may tôi có 
th� nói chuy�n ���c v�i ông Dow Brooks và Ken Crown �� hi�u rõ h�n v� t�m quan tr�ng c�a các d�ch 
v� c�a quý công ty ��i v�i vi�c truy thu b�o hi�m c�a tôi. Sau khi t� tìm hi�u v� The Greenspan Co. / 
Adjusters International, tôi r�t �n t��ng v�i uy tín c�a quý công ty c�ng nh� t�t c� các bên ch�ng nh�n 
mà quý công ty �ã cung c�p cho tôi. T�t c� nh�ng ng��i �ó ��u giúp tôi hi�u b�n ch�t th�c c�a hoàn c�nh 
c�a tôi. 

Ông, ông Scott Eich, Chris Glenister, và cô Heather Connell �ã thi�t l�p và ki�m kê t�t c� các v�n �� t�n 
th�t. M�c dù hãng b�o hi�m ch�i m�o nh�ng ông v�n v��t qua và thu ���c t�t c� nh�ng gì mà tôi ���c 
quy�n h��ng. Tôi có th� t� tin nói r�ng kinh nghi�m c�ng nh� chuyên môn c�a quý công ty �ã hoàn toàn 
t�o nên s� khác bi�t. Tôi không th� t� làm ���c vi�c �ó. 

Tôi r�t s�n lòng làm ng��i ch�ng nh�n cho quý công ty. Xin cám �n. 

Trân tr�ng, 

 

Nghiep Van Nguyen 

Ch� S� H�u NG Machine 
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As translated from letter from:




