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Odszkodowania kancelaria, powypadkowe, medyczne
http://adwokat-odszkodowania.com

Dochodzimy odszkodowań dla klientów z terenu całej Polski. Świadczymy wysokiej jakości usługi prawne,
zapewniając obsługę sprawy o odszkodowanie powypadkowe z OC czy medyczne przez adwokata, a nie
pobieramy przy tym opłat wstępnych. Troszczymy się o klientów. Odszkodowania powypadkowe z OC
Odzyskamy wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Pomożemy zarówno poszkodowanemu, jak
i w sprawie o odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym. Uzyskaj z nami odszkodowanie,
zadośćuczynienie i rentę z ubezpieczenia OC sprawcy! Odszkodowań powypadkowych dochodzimy od
wszystkich zakładów ubezpieczeń. Zajmujemy się także sprawami karnymi o wypadki w komunikacji.
Bezpłatnie, w ramach prowadzenia postępowania o odszkodowanie, działamy w sprawie karnej. Pomagamy
skutecznie dochodzić odszkodowania z OC przed Sądami cywilnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiadamy
doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań od PZU, Warty, Hestii, Gothaer, Compensa, Uniqa, Generali,
Liberty, Allianz, Aviva. Dochodzimy odszkodowań powypadkowych za wypadki drogowe mające miejsce od
1997 roku. Kancelarii udało się wielokrotnie wywalczyć rekordowe zadośćuczynienia za wypadki śmiertelne
oraz za poważne uszkodzenia ciała- paraliż, złamanie kręgosłupa, nogi, obojczyka. Z bardzo dobrymi
wynikami ustalamy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych renty powypadkowe z OC.
Odszkodowania medyczne Odszkodowanie za błąd lekarski samodzielnie jest ciężko pozyskać, bowiem winni
lekarze oraz zobowiązane do zapłaty odszkodowania Szpitale uchylają się od odpowiedzialności. Z naszą
kancelarią uzyskasz należne Ci odszkodowanie medyczne. Kancelaria pomaga pacjentom poszkodowanym na
skutek błędnego leczenia, zazwyczaj mającego formę zaniedbania w leczeniu, diagnozie czy technice.
Odszkodowania za błędy lekarskie pozyskujemy przed Sądami cywilnymi od szpitali i lekarzy z całego kraju.
Mamy doświadczenie w sprawach o błędy okołoporodowe, błędy medyczne, zakażenia, zakażenie
gronkowcem, zakażenie bakteriom szpitalną, nieprawidłowe leczenie lub diagnozowanie nowotworów,
porażenie splotu ramiennego przy porodzie, mózgowe porażenie dziecięce, błędy chirurgiczne i urologiczne.
Pomoc prawna kontakt Gdy potrzebujesz wsparcia w sprawie uzyskania odszkodowania zadzwoń po
bezpłatną poradę prawną. Sprawy analizujemy nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat. Kancelaria pobiera
wyłącznie prowizje od wygranej, po otrzymaniu przez klienta świadczenia odszkodowawczego na swoje
konto. Dochodzimy odszkodowań skutecznie i z pełnym zaangażowaniem! Zaufaj sprawdzonej od ponad 7 lat
kancelarii. Zapraszamy do kontaktu klientów z m.st. Warszawa oraz całej Polski.
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