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Miałeś wypadek?
Potrzebujesz natychmiastowej pomocy prawno-medycznej? 
Masz problem z ustaleniem wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia? 
Masz zastrzeżenia co do opinii medycznej, sporządzonej przez ubezpieczyciela? 
Chcesz określić swoje roszczenia w sposób kompletny i rzetelny? 
Zgłoś się do nas, bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę.

Prowadzisz kancelarię?
Likwidujesz szkody? Jesteś Doradcą Odszkodowawczym? 
Skontaktuj się z nami, zaproponujemy Ci specjalną ofertę współpracy.

Centrum Niezależnego 
Orzecznictwa i Usług Medycznych

al. Zwycięstwa 48
80-210 Gdańsk

tel.: +48 58 320 75 39
faks: +48 58 320 75 49

e-mail: cnoium@cnoium.pl
www.cnoium.pl www.gdpm.pl

infolinia: 801 120 020 www.cnoium.pl
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Warto zapamiętać
  Opinia prywatna, sporządzana na zlecenie poszkodowanego, jest często niezbędna 
  do określenia roszczeń osoby poszkodowanej. Ważne, by sporządzono ją w sposób 
  rzetelny; tylko wtedy roszczenie o zwrot kosztów jej sporządzenia jest zasadne i zasługuje 
  na uwzględnienie.

  Istotą orzecznictwa lekarskiego jest dokonana przez lekarza ocena, w formie opinii 
  bądź orzeczenia, stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu 
  danej osoby – na jej wniosek lub uprawnionej do tego instytucji.

  Opinie oraz orzeczenia lekarskie określają między innymi:
   stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
   zasadność poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, 
   zdolność do pracy,  
   zdolność do samoegzystencji, poruszania się, 
   konieczność dodatkowej opieki, stosowania specjalnej diety,
   konieczność specjalistycznego leczenia, 
   stopień i długotrwałość odczuwania bólu,
   rokowania na przyszłość, zmniejszenie szans życiowych,
   związek przyczynowy, tzn. odpowiadają na pytanie,  
   czy dane upośledzenie organizmu jest skutkiem zdarzenia.

Opinia lekarska jest dokumentem, 
od którego może zależeć dalszy los klienta
  Ekspertyza, dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego  
  i poza zabezpieczeniem dowodów, może być istotną przesłanką  
  zasądzenia odszkodowania. W takim wypadku koszt ekspertyzy  
  stanowi szkodę podlegającą naprawieniu 
  (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1975 r. I CR 505/75).

  Dokumentem prywatnym jest każde pismo będące dokumentem,  
  o ile nie jest ono dokumentem urzędowym. Sąd może wyrokować 
  także w oparciu o treść dokumentów prywatnych (wyrok 
  Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. I CKN 804/98).

  Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia  
  odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha - 
  nicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych po- 
  jazdów może – stosownie do okoliczności sprawy – obej- 
  mować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie 
  poszkodowanego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
  18 maja 2004 r. III CZP 24/04).

Świadczymy usługi w zakresie
  opiniowania i orzekania na potrzeby osób poszkodowanych oraz ich rodzin,  
  organizacji leczenia, badań, diagnostyki i terapii psychologicznej, 
  organizacji pomocy doraźnej, rehabilitacji leczniczej, transportu i opieki, 
  zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny, 
  prowadzenia szkoleń o tematyce prawno-medycznej  
  (orzecznictwo medyczne, dochodzenie roszczeń powypadkowych).

Jakie są nasze atuty?
  niezależność od zakładów ubezpieczeń oraz instytucji i urzędów,

  profesjonalna kadra z doświadczeniem 
  (lekarze, psychologowie, prawnicy, rzeczoznawcy),

  doświadczenie w likwidacji szkód osobowych z ubezpieczeń obowiązkowych 
  oraz dobrowolnych OC. 

Jak pracujemy?
Przy wykonywaniu niezależnej opinii prawno-medycznej 
stosujemy sprawdzony system obsługi:

  weryfikujemy problem klienta – określamy cel wykonania opinii (jej zasadność), 
  rodzaj wymaganych materiałów i informacji źródłowych, metody i koszty ich pozyskania; 

  wstępnie wyceniamy koszt wykonania opinii (z kompletacją materiałów 
  i informacji źródłowych wykonaną przez CNOiUM lub bez kompletacji);

  przy zawarciu umowy-zlecenia na wykonanie usługi, określamy zakres 
  oraz realny termin jej realizacji;

  kompletujemy materiały i informacje źródłowe (bez udziału lub z udziałem klienta, 
  na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa);

  wykonujemy opinię i przekazujemy ją klientowi wraz z materiałami źródłowymi, 
  przez niego pozyskanymi.

Kim są nasi partnerzy?
  centra diagnostyczno-lecznicze  psychologowie 
  lekarze orzecznicy  fizjoterapeuci 
  lekarze specjaliści: ortopedzi, traumatolodzy, okuliści,  pielęgniarki 
  neurolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, położnicy, urolodzy,  opiekunowie 
  lekarze rehabilitacji, otolaryngolodzy, torakochirurdzy,   dostawcy sprzętu 
  nefrolodzy, neurochirurdzy i inni  ortopedyczno-rehabilitacyjnego
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