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נזיקין
משרדנו נמנה על המשרדי המובילי והבולטי בתחו הנזיקי באר  .המשרד בעל ניסיו רב
ומוניטי בייצוג אלפי נפגעי אשר סבלו מנזקי גו קשי.
המשרד מייצג נפגעי בלבד )איננו מייצגי חברות ביטוח( ובמהל השני גבה מיליוני  עבור
הלקוחות אות ייצג נאמנה .המשרד מטפל ,בי היתר ,בתביעות נזיקי בעלות פרופיל גבוה אשר
זכו לתהודה ציבורית ופרסו נרחב.
המשרד מטפל בתביעות נזיקי בה נגר נזק גו משמעותי כגו  :תאונות דרכי קשות ,תאונות
עבודה ,תביעות נגד רשויות מקומיות ,עיריות ,מוסדות ממשלתיי ,מקרי של אסונות ,פציעות
ספורט ,נפילה ברחוב או נפילה במדרכה או נפילות ופגיעות כתוצאה ממכשולי וליקויי ,טביעות
בבריכות שחייה ואתרי רחצה ותאונות נוספות אשר גרמו לנזקי גו קשי.
תאונות שונות יכולות לגרו לנזקי גו בלתי הפיכי תו פגיעה תפקודית קשה ושינוי כל אורחות
חייו של הניזוק ובני משפחתו לרעה .פגיעה בתאונה עלולה לפגוע בכושר התעסוקתי וא בחיי
החברה של הניזוק ,מעמדו בקרב המשפחה ,הדימוי העצמי ותפקודיו היומיומיי .על כ  ,משרדנו
פועל ללא לאות בתחו זה להשגת הפיצוי המירבי באופ שיוכל להבטיח קיו בכבוד וקבלת מלוא
הצרכי המיוחדי לה נזקקי הניזוק ובני משפחתו עקב הפגיעה.
לקוחות המשרד זוכי לליווי מלא לאור כל שלבי הטיפול בתיק ,החל מ הפגישה הראשונה,
איתור ואיסו מלוא החומר הרפואי הרלוואנטי ,תחקור עדי ,איתור ראיות ,ייעו ע מומחי
רפואיי בכירי ,הערכת סיכויי התביעה ושוויה ,הכנת התיק לקראת הגשת תביעת נזיקי ,
ליטיגציה וניהול תביעות נזיקי מורכבות בבתי המשפט בכל הערכאות ועוד.
בתביעות הנזיקי המנוהלות על ידי המשרד ,שכר הטרחה נגבה לרוב על בסיס הצלחה בלבד
באחוזי מסכו הפיצוי שהתקבל .כלומר ,הלקוח אינו משל שכר טרחה מראש ,ורק במידה
ומתקבל פיצוי ישול שכר הטרחה בהתא לאחוזי שסוכמו.
היות והמשרד מטפל בכל האספקטי השוני של נזקי גו ,המשרד נות מענה של ומקי לניזוק
תו מיצוי כל זכויותיו מול המוסדות השוני .כ לדוגמא ייתכ וניזוק אשר נפגע בתאונה
מסויימת יהיה זכאי ג לתביעת נזיקי מול חברת הביטוח של המזיק ג לתביעת ביטוח מכוח
פוליסת ביטוח וג לתביעה נגד ביטוח לאומי לצור מימוש זכויותיו וקבלת קצבאות או הטבות.
כל הנושאי הללו מטופלי במסגרת משרדנו לצור מיקסו זכויות הנפגע מול כל גור.

א חלית או נגר ל נזק גו קשה מומל לפנות לעור די נזיקי מנוסה לקבלת ייעו מתאי
למימוש מלוא זכויותי.
ייעו ראשוני להערכת סיכויי התביעה ושוויה ללא התחייבות.

