
numer 20, wrzesień 2012

W numerze:
− „Sprawy pozyskane”- szkoda z OC dobrowolnego zakończona ugodą.
− Awanse Partnerów
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WYDARZENIA   

Awans Partnera

Od sierpnia  2012r.  nasz  Partner 
Pan Krzysztof Iskierka z Regionu 
Trójmiasto  został  Partnerem  na 
poziomie  RUBY.  Dodatkowo  Pan 
Jerzy  Thiel  z  regionu  Koszalin 
awansował na poziom SILVER. 
Zachęcamy  wszystkich  naszych 
Partnerów do tak owocnej pracy.

Mamy  zaszczyt  poinformować 
Państwa,  iż  Kierownikiem 
Regionu:  Świecie,  Grudziądz 
została  Pani  Lucyna 
Kossakowska. 
Pani Lucyna jest doświadczonym 
Partnerem  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań.  Od  początku 
istnienia  firmy  współpracuje  z 
nami.  Każdemu  nowemu 
pracownikowi  pomoże  w 
rozwiązaniu   problemów 
związanych  z  podpisywaniem 
umów  oraz  wspomoże 
merytorycznie. 

Serdecznie gratulujemy!

Uwaga!

Od  sierpnia  br.  specjalnie  dla 
naszych  Klientów  zmieniliśmy 
godziny  pracy  biura  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań.  W 
każdy  wtorek  biuro  jest  czynne 
do godziny 18.00.  Pozostałe  dni 
nie uległy zmianie. 

Postrzeleni

W  przededniu  święta  Wojska 
Polskiego,  na  ubitym  gruncie 
stanęły  naprzeciwko  siebie  dwie 
drużyny  pracowników  Eventus 

Dochodzenie  Odszkodowań.  Po 
jednej  stronie  przysłowiowej 
barykady  walczyli  Pracownicy 
Centrali  po  drugiej  stronie 
Partnerzy  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań.  Zainscenizowano 
trzy  warianty  walki  w  terenie  z 
przeszkodami. Pierwszy scenariusz 
przewidywał  obronę  flagi,  drugi 
scenariusz  to  bombardowanie 
wyznaczonej placówki przeciwnika, 
natomiast  trzeci  scenariusz  to 
akcja  ratunkowa  pod  ostrzałem. 
Grad  kul  sypał  się  niczym  z 
rękawa  aż  do  zachodu  słońca, 
wówczas  obie  drużyny  „pogodziły 
się”  smażąc   kiełbaski  przy 
wspólnym  ognisku.   Dla 
formalności  wypada  podać  wynik 
rywalizacji: 3:3! 

Nowe druki
Uwzględniając  uwagi  naszych 
Partnerów,  dla  ułatwienia 
wprowadziliśmy  wypełnione  druki 
przelewów  za  sporządzenie 
ekspertyzy  
Informujemy, iż druki są dostępne 
również w "Strefie Partnera" 

w zakładce "Pliki do pobrania". 
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WYDARZENIA   

W  aktualnym  numerze 
„Twój Eventus” w cyklu 
pt.  ”Sprawy  pozyskane” 
przedstawiamy szkodę z 
OC  dobrowolnego 
zakończoną ugodą.

Data: lipiec 2011r.

Zakład 
ubezpieczeń:

Allianz

Kwota: 10 500,00 zł

Klienta  poprosiła  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań  o 
pomoc  w  uzyskaniu 
odszkodowania, po tym jak sama 
zgłosiła  sprawę  do  zakładu 
ubezpieczeń.  Niestety  Klientce 
nie  udało  się  uzyskać 
samodzielnie  żadnej  kwoty 
odszkodowania. 
Zakład  ubezpieczeń  nie  przyjął 
odpowiedzialności  za  zdarzenie, 
stwierdzając, że ubezpieczonemu 
nie  można  przypisać  winy  za 
zaistniałe  zdarzenie.  Likwidator 
prowadzący  sprawę  wyjaśnił,  że 
zgodnie  z  opinią  niezależnego 
rzeczoznawcy, właściciel budynku 
na której doszło do zdarzenia nie 
dopełnił  obowiązków 
wynikających  z  ustaleń 
zawartych  w  Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków  technicznych  jakim 
powinny  odpowiadać  budynki  i 
ich  usytuowanie.             W 
szczególności  nie  dopełnił 
wymogu przepisów regulujących, 
że  schody  o  wysokości 
przekraczającej  0,50m  i 

szerokości  powyżej  4,00m 
powinny  być  wyposażone  w 
balustrady  oraz  przepisów 
regulujących  wymóg wykonania 
nawierzchni  dojść do budynku z 
materiałów  niepowodujących 
poślizgu.  Właściciel  budynku nie 
dopełnił  obowiązku  zapewnienia 
bocznego dojścia do budynku po 
schodach  z  materiału 
antypoślizgowego,  nie 
spowodował  zamontowania  na 
tych  schodach  balustrad.  Brak 
wykonania  opisanych  wymagań 
przyczynił  się  do  wypadku 
jakiemu uległa Poszkodowana. 
Dnia 19.08.2011r. Poszkodowana 
poślizgnęła  się  na  mokrych, 
granitowych  schodach  w 
Bydgoszczy. W wyniku zdarzenia 
Poszkodowana doznała pęknięcia 
nadgarstka lewej ręki. 
Po  przejęciu  sprawy  przez 
Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań,  likwidator 
zajmujący się  sprawą sporządził 
odwołanie  na  które  zakład 
ubezpieczeń  zaproponował 
ugodowe  zakończenie  sprawy  w 
kwocie  8000zł.  Likwidator  po 
ustaleniu  okoliczności  zdarzeń 
stwierdził,  że  kwota  ta  została 
zaniżona.  W  związku  z  tym 
zaproponowaliśmy  kwotę 
10500zł na którą przystał zakład 
ubezpieczeń.
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WYWIAD 

„Gdy nie jestem pewien swojej 
wiedzy zawsze mogę liczyć na 
pomoc  pracowników 
Eventusa” z  Panem 
Zdzisławem Walus,  Partnerem 
z  regionu  Nakło  rozmawia 
Marta Rucińska.

Marta Rucińska: Witam 
serdecznie.
Zdzisław Walus: Witam

MR: Jak długo współpracuje Pan z 
Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań?
ZW: Moja współpraca z Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań 
rozpoczęła się w lutym tego 
roku. 

MR: Czy uważa Pan, że dzięki pracy 
w Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań rozwinął Pan swoje 
umiejętności i wiedzę na temat 
odszkodowań?
ZW: Tak, moja wiedza w tym 
zakresie znacznie się 
powiększyła. W tym momencie 
jestem w stanie doradzić 
osobom Poszkodowanym co 
mają zrobić w przypadku 
jakiegokolwiek zdarzenia 
drogowego czy też w pracy. Gdy 
nie jestem pewien swojej 
wiedzy zawsze mogę liczyć na 
pomoc pracowników Eventusa, 
którzy rzeczowo odpowiedzą na 
moje pytania.

MR: Czy korzysta Pan ze szkoleń 
organizowanych przez Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań. Jeżeli 
tak to, czy wnoszą coś do Pana 
pracy?
ZW: Niestety w większości 
przypadków nie mam na nie 
czasu, jednak gdy tylko mi się 
uda korzystam z nich. Uważam, 
że są przydatne dla każdego 
Partnera współpracującego z 

Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań. Szkolenia 
prowadzone są w sposób 
ciekawy dla odbiorcy. Na 
bieżąco można zadawać 
pytania, które nas nurtują.

MR: Dlaczego pomaga Pan osobom 
Poszkodowanym?
ZW: Uważam, że takim osobom 
należy pomagać, posiadając 
wiedzę na temat uzyskiwania 
odszkodowania. Jeżeli tylko 
jestem w stanie służę swoją 
pomocą.

MR: Czy osoby z którymi spotyka 
się Pan, aby pomóc uzyskać 
odszkodowanie są świadome swoich 
praw?
ZW: W większości przypadków 
osoby, które starają się o 
odszkodowanie są świadome 
swoich praw, jednak nie 
wszystkich. Doradzam im, że 
oprócz zgłoszenia wniosku o 
wypłatę zadośćuczynienia mogą 
również wnioskować o zwrot 
kosztów dojazdów oraz opieki 
czy też utraconych dochodów 
wynikających z braku 
możliwości wykonywania pracy 
po wypadku.

MR: Jakie pytania najczęściej 
zadają Panu osoby Poszkodowane?
ZW: Pytania najczęściej 
zadawane przez 
Poszkodowanych wynikają z 
tego, że sami nie są w stanie 
uzyskać odszkodowania lub się 
na tym nie znają. Najczęściej od 
Poszkodowanych słyszę: „jak 
długo będę musiał czekać na 
odszkodowanie?” lub „jaką 
kwotę mogę uzyskać za urazy, 
których doznałem?”.

MR: Dziękuję za rozmowę.
ZW: Dziękuję.
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SZKOLENIA   

e–szkolenia 
Szanowni Państwo!

Zachęcamy  Państwa  do  zgłaszania  osób  zainteresowanych  współpracą  z  Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. W środy co dwa tygodnie,  o godzinie 19:00 odbywają się Seminaria 

biznesowe na których osoby te mogą zapoznać się z korzyściami jakie płyną ze współpracy z Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. 

Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych terminów szkoleń:

2012 – 09– 05 godzina 19:00

2012 – 09– 19 godzina 19.00
Udział w „Seminarium Biznesowym” jest bezpłatny. Wymagania: komputer i dostęp do Internetu.

Aplikacje  osób  chętnych  do  współpracy  prosimy  przesyłać  drogą  mailową  na  adres 

rekrutacja@dochodzenieodszkodowan.pl lub telefonicznie u Marty Rucińskiej pod numerem 

52 376 83 35.

Po odbyciu szkolenia „Seminarium biznesowego” należy przesłać do biura podpisaną umowę 

partnerską, która pozwoli na odbycie kolejnego szkolenia „Startera”

Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych szkoleń:

2012-09-12 godzina 19.00
2012-09-26 godzina 19.00

UWAGA!

Za nami kolejny cykl szkoleń merytorycznych. Prowadzone szkolenia rodzą nowe tematy o których 

warto wspomnieć. Poniżej przedstawiamy kolejne szkolenia merytoryczne.

2012-09- 06 godz. 19.00 1. Szkody z OC komunikacyjnego

2. Jakich spraw nie podejmujemy się prowadzić?

2012-09-13 godz. 19.00 1. Polisy NNW- posagowe, na życie

 2. Szkody w mieniu

2012-09-20 godz. 19.00 1. Jak poprawnie wypełniać formularze?

2. Jak należy czytać warunki umów?

Przypominamy,  że  na  każde  z  powyższym  szkoleń  mogą  Państwo  zgłosić  chęć  udziału  poprzez 

wysłanie maila na adres partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl 
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