
Autonehoda 
 (zranění / úmrtí)

Pracovní úraz
 (zranění / úmrtí)

Proč oslovit právě nás?

Pomáháme vyřídit odškodnění

Obraťte se na nás – pomůžeme vám ve vaší složité životní situaci!

Zakládáme si
na lidském přístupu

a férových podmínkách,
odbornosti a profesionalitě

Bezplatná konzultace
a žádné platby předem

Jsme klientům
k dispozici 24 h denně

včetně víkendů a svátků

Zastupujeme klienty
v celé ČR i zahraničí

Osobám po dopravní nehodě nebo pracovním úrazu s následkem zranění / úmrtí
(řidič, spolujezdec, motorkář, cyklista, chodec, zaměstnanec) a také pozůstalým.

Také v případě, že viník od nehody ujel nebo je pachatel neznámý.

Měli jste DOPRAVNÍ NEHODU
nebo PRACOVNÍ ÚRAZ?

Víte, že máte nárok na finanční pomoc?

Vlasta Hlavinková
tel.: 776 712 540 

e-mail: vlasta.hlavinkova@seznam.cz 

Simona Střítecká
tel.: 739 617 498

e-mail: shl1@seznam.cz

POMŮŽEME
VÁM



Napsali o nás naši klienti...
Advokátní kancelář a její spolupracovníci jste nám byli 

velmi nápomocni v nejtěžších okamžicích života naší 

rodiny. Od prvního oslovení s nabídkou pomoci,

až po konečné vyřízení smutné události, jste se nám 

vždy věnovali s upřímně lidským přístupem. Dovedli 

jste nám všechno vysvětlit, doprovodit a zastoupit při 

jednáních, poradit, i jen vyposlechnout, když se člověk 
potřeboval ze své bolesti vymluvit.Za jednání a pomoc v těchto smutných životních 

událostech děkuji paní advokátce i všem jejím 
spolupracovníkům. 

S advokátní kanceláří a s osobním jednáním paní Hlavinkové jsme byli velice spokojení. Přes prvotní nedůvěru jsme se přenesli ihned po společné schůzce. 
Vše velice dobře zařídili, s empatickým a vstřícným 

přístupem. Děkujeme

Děkuji za bezvadné jednání a pomoc.

Veškeré informace srozumitelně podané po telefonu, 

což je velice důležité ve vypjatém okamžiku.

Následné vyřízení veškerých kroků, empatie, 

profesionalita a slušné jednání.

Nesmírně milí a vstřícní lidé, velmi ochotní, nic pro ně 

není problém obstarat či vyřešit.

Děkuji mnohokrát za Váš velmi profesionální přístup.

S úctou Lenka Pavlok

RV Pohřební služba Vevera s.r.o.

Jihlava

Jaroslava T.

 Monika Kosíková
 Velatice

Jména jsou uvedena se svolením klientů.


