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Din vej til erstatning
           - med faglighed og forståelse

KLA PERSONSKADE
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 45
1553 KØBENHAVN V

       Det koster ikke noget at spørge  
                - men det kan være dyrt at lade være!   



    
Din vej til erstatning
           - med faglighed og forståelse

Vi giver dig en gratis og grundig vurdering af din erstatningssag 
Ring 70 30 10 14  ¬  www.personskade.dk

       Det koster ikke noget at spørge  
                - men det kan være dyrt at lade være!   

Specialistadvokater



Når du er kommet til skade, får du sikkert mange gode råd. 
De er uden tvivl velmente.

Men det er vigtigt, at du vælger den rigtige rådgiver.

Erstatningssager er ofte komplicerede. Det kræver erfaring og 
indgående kendskab til de særlige regler, der gælder for din skade. 

Rådgivningen skal give dig tryghed og ro, så du kan komme igennem 
behandling og arbejdsmæssige udfordringer på bedste vis. 

Vi kæmper for, at du får den erstatning, du er berettiget til!

Vi giver dig en gratis og grundig 
vurdering af, om der er grundlag for at gå 
videre med din sag...

Kontakt os og få en gratis og grundig vurdering af din sag ¬ Ring 70 30 10 14



VI ER SPECIALISTER 

Hos KLA Personskade rådgiver vi udelukkende om personskade og 
erstatning, og det har vi gjort i mere end 18 år. 

KLA Personskade består af mere end 30 engagerede mennesker, som 
alle har unikke kompetencer, til glæde for dig. Hos os møder du 
mennesker, som både kan tale og lytte, uanset hvilken baggrund du har. 

Vi vil kæmpe for, at du får den erstatning, du er berettiget til.

Den bedste løsning for dig er vores fokus, og vi søger altid en god 
dialog med sagens parter. Det giver resultater.

KLA Personskade arbejder landsdækkende. Vi kan derfor hjælpe dig, 
uanset hvor du bor. 

Hvis du vælger os, får du den bedste hjælp til din erstatningssag.



Kontakt os og få en gratis og grundig vurdering af din sag ¬ Ring 70 30 10 14

 

HVAD ARBEJDER VI MED?

KLA Personskade arbejder med alle former for personskader – 
både fysiske og psykiske. Nogle af de typiske områder er:

Arbejdsskader -  trafikskader -  patientskader - 
skader efter vold - faldskader

Vi kan hjælpe dig, uanset hvordan skaden er sket.  

Vi står for dialogen mellem parterne i sagen, og vi indhenter alle 
relevante oplysninger, så fakta kan blive belyst. Vi har overblik og holder 
fokus.

Vi kan også føre din sag i retten, og hjælpe med at søge retshjælp eller 
fri proces. Langt de fleste af de sager, vi behandler, ender dog aldrig i 
en retssag. 



UDFORDRINGER I ERSTATNINGSSAGEN

Der er både frister for anmeldelse, klage og forældelse i forhold til 
skaden. 

Sagen skal derudover ofte behandles ved flere myndigheder eller 
forsikringsselskaber, som løbende skal orienteres om, hvad der sker. 

Der kan også være bevismæssige problemer og udfordringer ved 
opgørelse af erstatningskrav. 

Samtidig med erstatningssagen skal du måske også igennem et 
længere behandlingsforløb. 

Der er typisk også et kommunalt forløb, hvor vi kan tilbyde hjælp fra 
en af vore socialrådgivere.

”Som rådgiver for dig, tager vi ansvaret for at løse alle de 
forhindringer, der kan komme.

Vi giver dig den tryghed, du har brug for, så du kan komme 
igennem forløbet på den bedst mulige måde.”

 



Kontakt os og få en gratis og grundig vurdering af din sag ¬ Ring 70 30 10 14

”Tingene skal gå ordentligt til. Vi kan ikke ændre reglerne, 
men vi kan arbejde på at finde den rigtige løsning i 
virkelighedens verden.” 

Gitte Møller Iversen



ET HJERTE I FRONT

Gitte Møller Iversen er kvinden i front for KLA Personskade. 
Gitte er ikke blot skarp på erstatningsrettens jura, men hun har tillige 
et hjerte, der brænder for, at du som skadelidt får, hvad du har krav på. 

Det handler ikke om at opnå retfærdighed.

Men tingene skal gå ordentlig til. Vi kan ikke ændre reglerne, men vi 
kan arbejde på at finde den rigtige løsning i virkelighedens verden.

KLA PERSONSKADE

KLA Personskade er i dag en særskilt del af advokatpartnerselskabet 
Kirk Larsen og Ascanius. Siden 1997 har virksomheden specialiseret 
sig i at behandle sager vedrørende personskade og erstatning. 

KLA Personskade består af mere end 30 medarbejdere, som står klar 
til at hjælpe dig, hvis du er kommet til skade. Vi har kontorer i Esbjerg, 
Herning, Skjern, København samt mødelokaliteter i Kolding og Odense.


