مستقبلك
حافزنا

إن اإلصابات الشخصية
هي كل عملنا
إذا تعرضت أنت أو تعرض شخص تحبه إلى إصابة بالغة فقد تنقلب حياتك رأسا ً على عقب كما تعلم .وسط كل االرتباك
والتوتر ،أحد أهم العناصر التي ستحتاج للمضي قدما ً نحوها هي إيجاد مدافعا ً اً قويا ً عنك يتفهم المستقبل الذي تواجهه
ويعرف كيفية االنتقال إليه مع الخبرة والرحمة.
مع أكثر من  40عاما من الخبرة في مجال القانون اإلصابة الشخصية ،وسجل حافل من النجاح ،تتفهم شركة
 Oatley Vigmondجيداً كل ما هو مطلوب إلعادة تأهيل العمالء وتقديم الرعاية والرفاهية لهم ولعائالتهم .فمسؤوليتنا
هي الحفاظ على أمانك المالي عندما تمنعك الظروف من البحث عن قوت يومك .لدينا خبرات في جميع أركان قانون
اإلصابة الشخصية ،بما فيها حوادث الدراجات النارية وحوادث السيارات وحوادث التزحلق والسقوط والموت الخطأ
والمسئولية القانونية عن المنتجات والمزايا المطلوبة للمصاب في حادث واألخطاء الطبية وكذلك حوادث الغطس
والسباحة.
ً
بداية من لقاءاتنا المبدئية معك في تلك الظروف الصعبة وعلى مدى العملية القانونية بالكامل ،سنتواجد دوما ً لدعمك بدون
أية تكلفة قبل االنتهاء من تسوية قضيتك .وحتى بعد االنتهاء من تسوية قضيتك ،سنوفر رعاية خاصة لك لنساعدك في
التخطيط الحكيم طويل المدى لمستقبلك المالي والشخصي .هذا وعدنا لك.
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ما يميزنا
عن اآلخرين
"تعاملي مع شركة Oatley Vigmond
هو أفضل ما لي منذ تعرضي للحادث.
كنت قبلها أشعر بالرهبة عند سماع كلمة
"محامي" .لكن عاملني فريقي كإنسان
وليس مجرد حالة أخرى .شعرت أنني
عميل مميز لديهم".
راندي أتكنسون،
إصابات بالغة في العظام وشلل في الذراع األيسر
تعرف على المزيد من قصص نجاح عمالئنا على اإلنترنت
على الموقع oatleyvigmond.com/testimonials

نتعامل دوما ً بنزاهة

نحن معروفون ومحترمون في األوساط القانونية وفي مجتمع التأمينات والرعاية الصحية ومعروفون
بدفاعنا عن حقوق وكالئنا بدفاعنا العطوف تجاههم .تأتي احتياجاتك قبل أي شيء آخر ،يمكنك أن أن
تثق في أننا سنستخدم مهارتنا وطاقاتنا وخبراتنا دائما ً لضمان األفضل لحالتك الصحية البدنية والذهنية
وظروفك المالية.

نحن متخصصون في اإلصابات الشخصية

نحن ال نقوم مطلقا بتمثيل شركات التأمين .طوال أكثر من  40عاما ً من الخبرة في اإلصابات الشخصية،
ظللنا نمثل بنجاح األفراد الذين تعرضوا لجميع أشكال اإلصابات الكارثية ،بما فيها إصابات الحبل
الشوكي واإلصابات الدماغية الرضحية وإصابات العظام الخطيرة.

نقدم لكم بطريقة فريق العمل

لدينا المتخصصون ذوي المهارة في مجال مزايا الحوادث يلعبون دورا في تشكيل فريق مجتمعي
للرعاية الصحية وهم بدورهم مكرسون إلعادة تأهيلك وتوفير الرعاية والرفاهية لألسرة بالكامل.
واستناداً إلى شبكتنا الواسعة من مزودي الرعاية الصحية في المجتمع نحن ال نضمن لك مجرد أفضل
تمثيل قانوني ولكن أيضا ً أفضل فريق رعاية صحية متاح ملتزم بعالجك ورفاهيتك على المدى البعيد.

نتمتع باحترام داخل المجتمع

سنصل إلى تسوية لقضيتك بما تستحقه ألن شركات التأمين تحترم اسمنا .ومحامونا المتخصصون في
اإلصابات الشخصية لديهم خبرات تزيد عن  40عام في الترافع في المحاكم بقضايا صعبة والفوز فيها.
والعديد من محامينا متخصصون معتمدون في التقاضي مستعدون وجاهزون للدفاع عن عمالئنا على
كل مستويات النظام القضائي .أن تو ّكل محام محترم ومعروف أمر بالغ األهمية لمستقبلك.
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"كان الفريق المكلف بحالتي في
 Oatley Vigmondيقدم لي الرعاية
واالهتمام إلى جانب أنه فريق مهني/
محترف ال يتمنى أي شخص أن يوضع في
موقف يحتاج فيه إلى محامين متخصصين
في اإلصابات الشخصية ،ولكن عندما
نحتاج إليهم يجب أن نتعامل مع األفضل
في تخصصه لم أر في حياتي فريق عمل
يقدم كل هذا الجهد .وأنا سعيد بأنهم كانوا
بجانبي!"
ريان موريسون،
ناج من إصابة كاملة بالحبل الشوكي
ٍ
تعرف على تفاصيل قصة ريان على اإلنترنت من الموقع
oatleyvigmond.com/testimonials

لماذا تحتاج إلى محام متخصص في اإلصابات الشخصية؟

هناك العديد من األسباب التي تجعلك تحتاج إلى محام خبير في اإلصابات الشخصية .السبب األول
هو أن قضايا اإلصابات الشخصية معقدة وكل منها له طبيعة فريدة .في القضايا التي تكون اإلصابات
فيها كارثية وتغير من شكل الحياة ،تحتاج إلى محام يتفهم بالفعل التأثيرات بعيدة المدى إلصاباتك.
السبب الثاني هو أننا ال نحظى فقط بالفهم الجيد للدعاوى القضائية الخاصة باإلصابات الشخصية
وإنما لدينا األفراد والخبرات القادرة على المساعدة في توفير الرعاية الطبية وإعادة تأهيلك .وأخيراً
ألن شركات التأمين ال تمنح بداً التعويضات دون دون عناء .سنكون معك من البداية للنهاية ،نساندك
ونمثلك في كل خطوة في كل من خطوات العملية للحصول على حقك.

كيف نساعدك (كيف نبدأ)

منذ البداية ،سنكون عضواً أساسيا ً في فريق رعايتك ،نتأكد من أنك تفهم وضعك القانوني والتأميني
والطبي ،ونضمن حصولك إلى الرعاية والدعم الذي تحتاجه خالل هذا الوقت العصيب .الشبكة
الواسعة من المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية التي بنيناها على مر السنين تمتلك فهما ً عميقا ً
لعملية التقاضي وكيفية تأثير العالج على قرار القضية .إن شركتنا ليست تابعة ألي شركة تأمين،
لذلك يمكنك أن تكون واثقا ً من أنها ستضع في اعتبارها توفير أفضل رعاية لك في جميع مراحل
عملية العالج.
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تواريخ يجب أن
تتذكرها

احتياجاتك الفورية

 7أيام

بعد التعرض مباشرة إلصابة كارثية ،ستحتاج إلى اتخاذ العديد من القرارات.
ودورنا أن ندافع عنك ونساعدك في المضي في عملية التأمين المعقدة والمربكة.
نيسر لك اإلجراءات ونجعلها بسيطة وسلسة بقدر اإلمكان ،بداية من االهتمام بجميع
اإلجراءات الورقية إلى ترتيب تقييم المنزل قبل خروجك من المستشفى .نحن في
فريقك ،فاطمئن ألننا سنغطي كل شيء لتمر األمور بسالسة من المستشفى إلى
المنزل.

يجب أن يخطر الشخص
المصاب شركة تأمين
السيارات إذا كان قد أُصيب
في حادث دراجة نارية.

 30يوما
يجب أن يتم الشخص المصاب
طلبه لمزايا الحوادث القانونية
مع شركة التأمين الخاصة به.

 10أيام
يجب أن يُخطر الشخص
المُصاب البلدية أو المقاطعة
المختص إذا كان ينوي إقامة
دعوى بسبب انزالق أو سقوط
في ملكية للبلدية ،أو في حالة
فشلها في تمهيد وإصالح الطرق
التابعة المقاطعة لبلدية بشكل
جيد.

 60يوما
إشعار المطالبة للمحافظة قبل
بدء رفع دعوى قضائية ضد
حكومة المقاطعة.

 120يوما
يجب أن يبلغ الشخص
المُصاب المتهمين المحتملين
بالدعوى إذا كانت اإلصابة
تتعلق بحادث دراجة نارية.

عامان
الوقت الذي يجب على
الشخص المصاب فيه بدء
رفع دعوى قضائية ضد كل
المتهمين المحتملين.
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عام واحد
تاريخ انتهاء موعد مقاضاة
شركة التأمين الخاصة بك عن
التلف في أحد الممتلكات.

متخصصون ذوي مهارة في مجال مزايا الحوادث

نوفر لك محامون هم متخصصون بارعون في مجال مزايا الحوادث وسيكونون
إلى جانبك طوال عملية إعادة التأهيل وحتى بعد الوصول إلى تسوية أو حكم .التحق
جميع المحامين بشركتنا بعد عملهم بشركات التأمين لذا فخبراتهم كمقيمي تأمينات
ال ُتضاهى .نظراً لمعرفتهم الواسعة بعملية التأمينات ،وعملهم عن كثب مع شركات
التأمين سيضمنوا حصولك على كل المزايا التي تستحقها.

كيف يساعدك فريق مزايا الحوادث؟
االتصال بشركة التأمين
سنكون جهة اتصالك األساسية بشركة التأمين ،وسنقوم بتعبئة  /إكمال وتقديم كل
األوراق المطلوبة .سنظل على اتصال مستمر ودائم مع شركة التأمين لتظل دائم
اًعلى أولوياتها في الدعاوى وتظل لديك إمكانية االستفادة من المزايا التي تحتاج إليها
وتستحقها.
التخطيط للسداد
واجبنا مساعدتك في ضمان سريان عملية صرف مستحقاتك ببساطة وسالسة بقدر
اإلمكان .من خالل عالقاتنا القوية داخل مجتمع الرعاية الصحية ،نعمل مع فريق
المستشفى لضمان توفير أفضل وأنسب فريق رعاية صحية ممكن .نضمن استمرار
الفريق المختص بإعادة تأهيلك في عالجك تلبية احتياجاتك.
فقدان الدخل
بعد حدوث إعاقة إعاقة مسببة للعجز ،أحد أول اهتماماتك هو كيف ستدفع فواتيرك
وتدعم أسرتك .سنساعدك في الحصول على دخل مؤقت بديل من شركة التأمين
مع العمل على تعويضك عن فقدان الدخل المستقبلي إذا كانت لديك دعوى ضد
شخص أو جهة متسببة في ذلك .يتحقق فريقنا من حصولك بالكامل على مزايا فقدان
الدخل ،من خالل االتصال بصاحب العمل والحصول على إثبات طبي لحالتك وإتمام
الطلبات المقدمة لشركة التأمين للتأكد من تقديم طلب للحصول وحصولك عليها .إننا
نؤمن بأن راحة البال من الناحية المالية أمر ضروري في رحلة عالجك.

عندما كنت في المستشفى كان على والداي أن يقررا ما هي
الشركة القانونية التي سيتعامال معها .والحمد هلل أنهما اختارا
شركة  .Oatley Vigmondفقد قدمت لنا الرعاية .وكان
روجر أوتلي وفريق عمله محترفين ولطالما تواصلوا معنا.
لقد أصبحوا جزءاً ال يتجزأ من أسرتننا .ال أظن أنه كان
بمقدورنا اختيار شركة

أسئلة متكررة
الطرح

شانون ديرنج،
ناجية من إصابة كاملة بالحبل الشوكي
تعرف على تفاصيل قصة شانون على اإلنترنت من الموقع
www.oatleyvigmond.com/testimonials

كم ستكون التكلفة؟

نحن ملتزمون بضمان حصولك على أفضل تسوية ممكنة أو
دعوى حسب احتياجاتك .ووجود شركة Oatley Vigmond
إلى جانبك لن يكلفك أي شيء إلى أن تصل إلى تسوية أو إلى
حل للدعوى.

ما المدة التي ستستغرقها قضيتي؟

تختلف كل قضية عن األخرى ،لكن في المتوسط تستغرق
قضايا اإلصابات الشخصية من  2إلى  4سنوات للوصول إلى
دخل نهائي .ومن الضروري أن ننتظر حتى استقرار حالة
إصاباتك لنتفهم بشكل كامل مدى مشكلتك قبل أن نساعدك في
تسوية مطالباتك.

هل سيتم التعامل مع حالتي بإقامة دعوى قضائية أم أنه
ستتم تسويتها بعيداً عن ساحات المحاكم؟

لدينا تاريخ طويل من النجاح في القضايا المرفوعة في
المحاكم عندما تكون الدعوى القضائية أمر ضروري .إال
أن هدفنا هو تسوية كل حالة دون اللجوء للمحاكم إن أمكن.
إننا ملتزمون بتسوية حاالت عمالئنا بأسرع وقت ممكن دون
انتظار نتائج القضايا .الذي يحدد إجراءاتنا هو األصلح لك.
تعرف على إجابات األسئلة متكررة الطرح على اإلنترنت
على الموقع

oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions.
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"تلقينا أفضل مساعدة قد يتخيلها أي شخص بعد تعرض ولدنا
لإلصابة .كنا تحت ضغط وإرهاق كبيرين عندما اتصلنا
بشركة  Oatley Vigmondفي المرة األولى .ساعدنا فريق
العمل على الوصول على األطباء المناسبين ،والمعالجين
وفريق الدعم ومدير لحالتنا لضمان توفير الدعم لكل فرد في
أسرتنا .حمل فريق العمل العبء عن كاهلي .وكنا سعداء
بالتسوية لتأمين مستقبل ولدنا".
فيرنا بورتر والدة جيمس بورتر،
ناج من إصابة بالمخ
ٍ
تعرف على المزيد من قصص نجاح عمالئنا من على الموقع
oatleyvigmond.com/testimonials
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نق ِّدر في شركة  Oatley Vigmondأن اختيارك
للمحامي الذي يمثلك هو أحد أهم االختيارات التي
ستتخذها في حياتك.
يعتمد مستقبلك المالي على ذلك في تلك الحاالت الحرجة .كيف ستدعم
نفسك وتدعم أسرتك ،وكيف ستدفع مقابل الخدمات التي ستحصل عليها
طيلة حياتك ،دون تعويض كاف؟ يقبل كل محامي وكل عضو في فريق
العمل بشركة  Oatley Vigmondأن يتحمل مسؤولية استعادة أمانك
المالي .نقبل أيضا ً مسؤولية دعم وتنظيم الفريق مسؤول عن إعادة تأهيلك
في المجتمع لتحقق أفضل قدر من التعافي واستعادة حالتك في المجتمع.
نتحمل مسؤولية مساعدتك في التعافي صحيًا ومن ثم تهيئة ظروفك
االقتصادية بعد الوصول إلى أفضل عالج ممكن .إنها مسؤولية جسيمة
ولكننا نعد كل عمالئنا أن نتحملها ونفي بها.
روجر أوتلي وجيم فيجمون،
شركاء مؤسسون

أنت أوالً.
في شركة  ،Oatley Vigmondال تنتهي عالقتنا بعمالئنا بمجرد التسوية
أو انتهاء الدعوى .ألننا نؤمن بأن دورنا ال يقتصر فقط على التمثيل
القانوني األمثل لك ،ولكن أيضا ً في التأكد من تأمينك على المدى البعيد.
نفي بالتزامنا كل يوم ،في بحثنا المستمر عن وسائل أحدث وأفضل للدفع
بحاالت عمالئنا بشكل عادل ولكن بقوة بحيث نجعلهم يحصلوا على أفضل
النتائج الممكنة بأقصى سرعة ممكنة.

1-888-662-2481
www.oatleyvigmond.com

