Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gir juridisk bistand til
NITO-medlemmer som rammes av yrkesskade eller yrkessykdom
NITO har inngått samarbeidsavtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
AS (SVW) som innebærer at advokatfirmaet vil gi juridisk bistand i saker og
spørsmål knyttet til yrkesskade og yrkessykdom til NITOs medlemmer.
Simonsen Vogt Wiig (fra nå av SVW) har spesialkompetanse på saksområdet.
NITO-medlemmer får dekket advokatutgifter gjennom forsikringsselskap
I yrkesskadesaker dekkes advokatutgifter vanligvis av ansvarlig
forsikringsselskap. Bistanden vil derfor være kostnadsfri for NITO-medlemmet. I
de saker der det viser seg at selskapet ikke er ansvarlig, så skal NITOmedlemmer uansett ikke betale for juridisk bistand. NITO-medlemmer tilbys,
uavhengig av ansvar for selskapet, en vederlagsfri rådgivning/vurdering av
saken med inntil 2 timer. For det tilfelle at medlemmet vil reise sak til tross for
avslag fra forsikringsselskapet, vil SVW tilby advokatbistand til sterkt rabattert
timepris, kr. 2000,- pr time ( inkl mva ). NITO dekker uansett ikke
advokatomkostninger for NITOs medlemmer i yrkesskader, uten etter en
særskilt avtale.
Simonsen Vogt Wiig vil gi råd og ta saker om yrkesskade og yrkessykdom
Samarbeidsavtalen går ut på at innkomne spørsmål og saker til NITO om
yrkesskade/yrkessykdom vil bli videresendt SVW for oppfølging, når NITOmedlemmet ønsker dette.
NITO-medlemmer som rammes av yrkesskade eller yrkessykdom og som
trenger rådgivning eller bistand overfor forsikringsselskap, oppfordres til å
kontakte SVW direkte.
Simonsen Vogt Wiig har spesialisert kunnskap på yrkesskade og yrkessykdom
Bakgrunnen for avtalen er at SVWs Oslo kontor har en egen spesialisert
avdeling som arbeider med personskadeerstatning, og saker knyttet til
yrkesskadeforsikring.

Simonsen Vogt Wiig kan bistå i alle faser av saken
Det innebærer å avklare ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.
Simonsen Vogt Wiig
• innhenter nødvendig dokumentasjon for å avklare rettigheter og
meldefrister, samt avbryte eventuell foreldelse.
• holder en løpende dialog med forsikringsselskap og eventuelt offentlige
etater i saksbehandlingsfasen.
• beregner og presenterer erstatningskrav overfor forsikringsselskapet.
bistår også i valg av medisinsk sakkyndig, for å sikre riktig og uavhengig
kompetanse.
• sin saksbehandling er basert på et ISO- sertifisert saksbehandlingssystem.
• har avanserte beregningsprogrammer for å utmåle erstatningskrav.
• løser de fleste yrkesskadesaker i minnelighet.
• bistår også i tvistefasen i de tilfeller partene ikke blir enige.
• har betydelig prosedyreerfaring for alle rettsinstanser, også Høyesterett.
Ta kontakt med Simonsen Vogt Wiig/personskade angående yrkesskade
NITOs medlemmer oppfordres til å henvende seg direkte til SVW når det
gjelder rådgivning og juridisk bistand i yrkesskade/yrkessykdomsspørsmål.
Simonsen Vogt Wiig skal gi respons så raskt som mulig og senest innen 24
timer.
Husk å oppgi at du er NITO-medlem og oppgi medlemsnummer.
Advokat Øyvind Vidhammer

Advokat Cecilie Sethil Stuberg

ovi@svw.no tlf. 959 36 154

css@svw.no tlf.: 924 02 526

Besøk vår hjemmeside: www.personskadeadvokat.no
Adresse:
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, Postboks 2043 Vika
0125 Oslo

