
 

Advokatfirmaet Robertsen tilbyr i et utvalg av saker avtale om «No cure, no pay»: Får du ikke 
erstatning, tar vi oss heller ikke betalt fra deg.  
 
Vi tar i saker som kvalifiserer kun betalt hvis du får erstatning. Dette gjelder de fleste personskadesaker med 
unntak av pasientskade. 

- I hovedsak gjelder tilbudet ved yrkesskader og trafikkskader, men det kan være aktuelt også i andre 
erstatningssaker. Allerede i første samtale vil vi kunne avklare om saken er egnet for dette, sier advokat 
Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen. 

Skadelidte kan ifølge Bjørnstad ikke stole på at forsikringsselskapene er objektive. 

Mange skadde får feilaktig avslag eller tilbud om langt lavere erstatning enn hva de har krav på, uten at de 
er klar over det. 

- Hvis du får et avslag fra forsikringsselskapet på fem sider, som er veldig godt begrunnet og peker på 
rettspraksis, da kan man tenke: Ja, ja det var det vel ikke noen sak, fortsetter Løvøi Bjørnstad.  
- Men det er ikke sikkert at det stemmer. Vi har 30 års erfaring med personskadesaker, og ser at hvis man står 
alene så risikerer man å bli lurt. 
 

Mange som oppsøker oss er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av skaden og uførhet. Vi ønsker å 
hjelpe til med at du får det du har krav på gjennom avtalen om «No cure, no pay». Det betyr at vi tar risikoen for at 
man vinner frem i saken. 

- Du har et stort engasjement for disse sakene. Hvorfor? 
 

- Jeg jobber med disse sakene for å hjelpe folk med å få den erstatningen de har krav på. Man møter en 
overmakt i forsikringsselskapet som skadelidt, og vi føler at vi gjør en viktig jobb når vi hjelper 
mennesker i en vanskelig situasjon, sier Løvøi Bjørnstad.  

Vi tar saker i hele landet. Kontakt oss i dag for gratis vurdering av din sak. Enkelt, greit og uforpliktende. 
Telefon: 22 12 24 80  
E-post: oslo@robertsen.no 


