Marta A. Zaborska • Associate, Chicago Illinois
Marta A. Zaborska jest adwokatem w kancelarii O’Connor & Nakos, gdzie skutecznie
pomaga osobom fizycznym uzyskać należne odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych
oraz innych podmiotów zobligowanych do usunięcia szkody. Mecenas Zaborska
specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków
komunikacyjnych, wypadków na budowie, przy pracy czy też spowodowanych usterkami
urządzeń mechanicznych oraz w sprawami związanymi z błędami medycznymi. Mecenas
jest również członkiem Zarządu Polskiej Rady Adwokackiej w Chicago – Advocates Society.
Mecenas Zaborska została zaprzysiężona na adwokata w Stanie Illinois w 2011roku. Wtedy także zajęła się
świadczeniem pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w różnego typu zdarzeniach losowych, zwłaszcza
wypadkach komunikacyjnych, wypadkach na budowie oraz przy pracy.
Poprzez lata Marta udzielała, i nadal udziela się, charytatywnie, między innymi w polskiej klinice prawnej,
Amicus Polonae Legal Clinic. Związana blisko z Polonią, w roku 2012 była jedną z organizatów międzynarodowej
konferencji Quo Vadis w Chicago, goszczącej delegatów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Europy.
Obecnie, Mecenas Zaborska jest aktywną działaczką w Młodym Zażądzie Zrzeszenia Polsko Amerykańskiego
(Polish American Association), gdzie aktywnie udziela się na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz osób ubogich i
potrzebujących.
Mecenas Zaborska urodziła się w Polsce i jest absolwentką studiów prawa Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwerytetu Wrocławskiego. W 2010 roku z wyróżnieniem Summa Cum Laude ukończyła kolejne
studia prawa na Uniwerystecie Valparaiso – School of Law. W trakcie studiów, Marta była członkiem honorowego
stowarzyszenia studentów Moot Court i reprezentowała uniwerystet na rozmaitych konkursach krasomówczych.
Została ona rownież wyróżniona nagrodą dla wybitnego studenta międzynarodowego - an Outstanding
International Graduate Award.
Obecnie Mecenas Zaborska wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w skutecznym przeprowadzaniu
postępowań odszkodowawczych oraz uzyskiwaniu wszelkich należnych świadczeń powypadkowych. Podejmuje
działania zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym, reprezentując poszkodowanych w procesach
ze sprawcami lub ubezpieczycielami. Aktywnie zabiega o ustalenie możliwie wysokiego odszkodowania,
odpowiadającego poniesionej szkodzie w nastepujacych przypadkach:
•
•
•
•

za szkody na osobie - wynikające z uszczerbku na zdrowiu;
odszkodowania za błędy medyczne;
odszkodowania za wypadki przy pracy oraz za choroby zawodowe;
odszkodowania za wypadki powstałe wskutek nieprzestrzegania lokalnych ustaw, rozporządzeń czy
ordynansów)- jak np. nieodśnieżone chodniki, niezabezpieczone urządzenia, śliskie posadzki itp.;
• odszkodowania za wypadki powstałe wskutek zaniedbań zasad OSHA w miejscach pracy (odpowiednik BHP).
Mecenas Zaborska bezpłatnie weryfikuje przypadki jej klientów i ocenia szanse na uzyskanie odszkodowania.
Ma ona świadomość, że przypadki, z ktorymi zgłaszają się do niej klienci są z reguły wynikiem zdarzeń przykrych,
często tragicznych. Dlatego też, biorąc na siebie odpowiedzialność prowadzenia sprawy, Mecenas Zaborska
zapewnia nie tylko profesjonalną obsługę prawną i wysokie zaangażowanie w sprawę, ale także dyskrecję i
empatię dla klientów oraz ich bliskich.
Po więcej informacji lub bezpłatną konsultację proszę dzwonić pod numer 1-312-546-8100. Z mecenas Martą
Zaborską można również skontaktować się drogą e-mialową na adres: mzaborska@oconnornakos.com.
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