Rådgivning om
personskadeerstatning

Kan jeg få
erstatning efter
min ulykke?

Er du kommet til skade?
Hvis du er kommet til skade, kan det være svært at gennemskue, om du
er berettiget til erstatning og i givet fald hvor meget. Det kan også være
Efter
et dødsfald
modtager
uoverskueligt at tage kampen med de instanser,
som
tager stilling
til de
nærmeste
pårørende
et
brev
spørgsmålet om erstatning.
fra skifteretten.

TVC Advokatfirmas specialister i personskadeerstatning kan hjælpe dig uanset,
hvordan skaden er sket.
Vi står for dialogen med forsikringsselskaber, myndighederne mv. Vi indhenter de
relevante oplysninger og sikrer, at du får den
erstatning, du har ret til.
Vi kan også føre din sag for retten. I den
forbindelse hjælper vi med at søge
retshjælp eller fri proces.

Eksempler på skadestyper:
• arbejdsskade
• trafikskade
• patientskade
• skader efter vold
• faldskade

5 gode råd
Hvis uheldet er ude, skal du altid huske de fem særlige råd - de kan være
altafgørende for, om du kan få
erstatning senere i forløbet:
1. Gå til din læge straks efter ulykken - samme dag eller senest
dagen efter
2. Tjek indholdet af lægejournalen.
Den skal beskrive alle dine smerter/gener, samt hvordan selve
ulykken er sket
3. Anmeld skaden overfor alle relevante parter
4. Arvinger
Løbende deles
lægekonsultationer,
hvis
op i tre arveklasser.
dine
fortsætter
Hvisgener
der ikke
er nogen arvinger,
5. Få en vurdering fra en advokat for
tilfalder
arven
Statskassen.
at være
sikker
på, at
du får al den
erstatning, du er berettiget til

Lægejournalen er dit bevis
Lægejournalen er et meget vigtigt bevis i
personskadeerstatningssager, og indholdet
af lægejournalen kan være altafgørende for,
om du kan få erstatning eller ej.
Det er derfor vigtigt, at du får en kopi af
lægejournalen og tjekker, at lægen har
skrevet alle dine gener ned og omstændighederne omkring ulykken. Hvis ikke det er
tilfældet, skal du få lægen til at
korrigere journalen.
Lægejournalen er dit bevis senere hen, og
det er dit ansvar at følge op på, at journalen
er korrekt. Den har afgørende betydning
for, at du kan få tildelt den erstatning,
du har ret til.

Erstatning for:
• helbredsudgifter
• tabt arbejdsfortjeneste
• tab af erhvervsevne
• varigt mén
• svie og smerte

Specialiseret rådgivning
Vi sikrer, at alle skader anmeldes korrekt,
og at alle frister overholdes. Vi har fokus
på, at du får den erstatning, du er berettiget
til, uanset om det er erstatning for helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, tab af
erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén,
godtgørelse for svie og smerte mv.
Vi anbefaler, at du kontakter en juridisk
rådgiver hurtigst muligt efter skadens
indtræden, så din sag bliver håndteret korrekt fra begyndelsen.
Du kan til hver en tid kontakte os for en
uforpligtende og gratis vurdering af din sag.

Kontakt os for en uforpligtende og
gratis vurdering af din sag.
Vi ser frem til at hjælpe dig.

KONTAKT
HENRIK EHLERS
ADVOKAT (H)
TELEFON +45 8734 7574
E-MAIL HEH@TVC.DK

LOTTE LUNDIN
ADVOKAT (L)
TELEFON +45 8734 7575
E-MAIL LLU@TVC.DK
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