
NABÍDKA SLUŽEB

A K  M Y L B A C H R  &  J E L Í N E K
V OBLASTI ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Utrpěli jste újmu na zdraví při dopravní nehodě nebo dokonce ztratili blízkého příbuzného
a stali se tak obětí dopravní nehody? Kdy a kdo má nárok na odškodnění nemajetkové újmy?

Obětí dopravní nehody (DN) jsou:

• přímý účastník dopravní nehody (primární oběť DN)
• osoby blízké přímému účastníkovi dopravní nehody, i když se dopravní nehody přímo neúčastnily
  (sekundární oběť DN)

Na jaké odškodnění mohou mít zpravidla nárok oběti dopravní nehody?

Nároky primárních obětí nehody

• bolestné (odškodnění bolesti)
• ztížení společenského uplatnění
• další nemajetková újma 
• ztráta na výdělku za dobu pracovní neschopnosti
• ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta 
• náklady spojené s péčí o zdraví 

Nároky sekundárních obětí nehody

• odškodnění duševních útrap
• náklady spojené s pohřbem zemřelého
• náhrada výživy, kterou zemřelý měl povinnost poskytovat nebo fakticky před nehodou poskytoval 

Jakým způsobem je možné po dopravní nehodě rychle a efektivně získat adekvátní odškodnění                    
za újmu na zdraví či za ztrátu blízké osoby a čemu se přitom vyvarovat?

• příslušný nárok se uplatňuje u pojišťovny 
• proces uplatnění za účelem maximalizace efektu odškodnění musí být rychlý a kvalifikovaně zpracovaný,
  doložený obsáhlou dokumentací lékařského a znaleckého charakteru
• z výše uvedených důvodů je často vhodnější nejdříve alespoň předem konzultovat možný další postup při
  řešení odškodnění s právními odborníky, kteří již mají v dané oblasti letité zkušenosti, včetně kontaktů na
  odborné partnery, kterými jsou zejména znalci v příslušných oborech lékařství či silniční dopravy a dále
  také advokáty, kteří se zaměřují na oblast odškodnění po dopravních nehodách. V obecném smyslu je
  uplatnění nároku poškozeného v DN advokátem zárukou vyšší pravděpodobnosti, že se jím bude pojišťovna 
  seriózně zabývat a nebude jej bezdůvodně odmítat.

Co dělat, pokud pojišťovna nárok na pojistné plnění odmítne?

V takovém případě je postup následující:

1) připojení se s nárokem na náhradu škody a nemajetkové újmy k trestnímu řízení proti viníkovi dopravní
    nehody
2) občanskoprávní žaloba na náhradu škody a nemajetkové újmy přímo proti pojišťovně vozidla viníka nebo
    (spíše výjimečně) proti provozovateli (majiteli) motorového vozidla, jehož provozem byla nehoda způsobena



Nabídka poskytovaných služeb AK Mylbachr & Jelínek v oblasti odškodnění újmy na zdraví
a odškodnění pozůstalých po dopravních nehodách zahrnuje zejména:

• bezplatná konzultace případu dopravní nehody se škodou na zdraví nebo s úmrtím s odborníky v dané
   oblasti se zkušenostmi se stovkami podobných případů 
• převzetí právního zastoupení při mimosoudním jednání o odškodnění s pojišťovnou vozidla viníka
   dopravní nehody
• zprostředkování zpracování kvalitních lékařských a znaleckých posudků od zkušených lékařů a znalců
   pro vyčíslení bolestného a ztížení společenského uplatnění
• právní zastoupení obětí dopravních nehod také v rámci trestního řízení a připojení se s nároky na náhradu
   škody a újmy v tomto řízení
• příprava a podání občanskoprávní žaloby na náhradu škody a nemajetkové újmy proti pojišťovně vozidla
   viníka nehody v případě prokazatelně neoprávněného krácení či zamítnutí nároku pojišťovnou

Hlavní výhody a přednosti spolupráce s AK Mylbachr & Jelínek, tedy proč s námi:

• bezplatná konzultace před převzetím případu zranění či úmrtí při dopravní nehodě
• žádné platby nebo zálohy předem, neboť naše odměna závisí až na úspěšně vymoženém odškodnění
   pro naše klienty
• náklady právního zastoupení nepožadujeme po klientovi, ale po pojišťovně viníka či viníkovi
• naši odměnu si s klienty sjednáváme pouze ve formě přiměřeného a předem dohodnutého podílu až
   z úspěšně získaného odškodnění
• možnost sjednání osobní návštěvy zástupce AK k podpisu všech formalit přímo v bydlišti poškozeného
• řešení odškodnění pro poškozené v rámci celé ČR
• jistota řádného uplatnění odškodnění všech oprávněných nároků poškozeného 
• zkušenosti s vyjednáním mimosoudních dohod namísto zbytečně dlouhého soudního sporu
• praktické zkušenosti ze stovek řešených případů škod na zdraví a při odškodnění pozůstalých v rámci
   mimosoudního jednání s pojišťovnami z povinného ručení, z desítek řešených případů v trestním řízení
   proti viníkovi nebo civilních žalob přímo proti pojišťovnám v případě neoprávněného krácení nároků
• vstřícný a individuální přístup ke klientovi s možností dohody speciálních podmínek spolupráce
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