
numer 21, październik 2012

W numerze:
− „Sprawy pozyskane”- odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
− Eventus Dochodzenie Odszkodowań na Facebook'u
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SPRAWA  

Przypomnienie

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. 

Dołącz do nas na 
FACEBOOK'u!
Zapraszamy  wszystkich  do 
odwiedzenia Naszej strony, którą 
założyliśmy  na  jednym  z 
najpopularniejszych  serwisów 
społecznościowych.  Jeżeli 
również  jesteście  użytkownikami 
Facebook’a,  zapraszamy  do 
zapoznawania  się  z 
najciekawszymi artykułami, które 
zamieszczamy  na  stronie  oraz 
aktualnościami  firmowymi. Jeżeli 
chcecie  dołączyć  do  Nas, 
zalogujcie  się  na  swoim  profilu, 
wpiszcie  nazwę  „Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań”  w 
wyszukiwarkę  oraz  kliknijcie 
„Lubię  to!”.  Będzie  nam 
niezmiernie  miło,  gdy  kolejne 
osoby polubią naszą stronę.

Serdecznie zapraszamy!

Reklamy  naszych 
Partnerów

Partnerzy  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań mogą samodzielnie 
reklamować  się  na  swoich 
regionalnych  stronach.  Poniżej 
jako przykład podajemy działanie 
Partnera  Pana  Jerzy  Thiela  z 
Koszalina,  który  reklamę 
zamieścił na stronie internetowej 
www.expresskaszubski.pl/expres
s-na-sygnale.

Informujemy,  iż  przed 
zamieszczeniem  ogłoszenia  lub 
reklamy  prosimy  o  kontakt  z 
biurem pod numerem tel. 52 376 
83  35  w  celu  zaakceptowania 
projektu.

Szkolenia merytoryczne

Nowy cykl szkoleń rozpoczynamy 
w  połowie  października. 
Szczegóły,  Partnerzy  otrzymają 
na maila. W razie pytań prosimy 
o kontakt  pod numerem tel.  52 
376 83 35. 
Dodatkowo  informujemy,  iż 
warto  ”polubić”  nas  na 
facebook'u.  O  każdym  terminie 
szkolenia  merytorycznego 
przypominamy  na  bieżąco 
naszych znajomych.
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SPRAWA  

W  aktualnym  numerze 
„Twój Eventus” w cyklu 
pt.  ”Sprawy  pozyskane” 
przedstawiamy  uzyskane 
odszkodowanie za śmierć 
osoby bliskiej.

Data: Październik 
2010r.

Zakład 
ubezpieczeń:

PTU

Kwota: 15 000,00 zł

Klientka  poprosiła  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań  o 
pomoc  w  uzyskaniu 
odszkodowania za śmierć matki. 
Do zdarzenia doszło, gdy Rodzice 
Klientki   jechali   przygotować 
rodzinne groby na zbliżające się 
Święto  Zmarłych.  Z 
niewyjaśnionych  przyczyn 
samochód  wpadł  w  poślizg  i 
uderzył  w  drzewo  od  strony 
pasażera.  Uczestnicy  zdarzenia 
stracili przytomność, po czym na 
miejsce  przyjechało  Pogotowie 
Ratunkowe,  które  przewiozło 
Poszkodowanych  do  Szpitala, 
gdzie  byli  hospitalizowani.  Na 
skutek  poniesionych  obrażeń 
Matka  naszej  klientki,  poniosła 
śmierć.  Wypadek  bezpośrednio 
wywołał  ujemne  następstwa  w 
psychice  Klientki.  Do  dzisiaj  nie 
może  pogodzić  się  z  zaistniałą 
sytuacją.  Zgodnie  z 
oświadczeniami  nasza  Klientka 
była  związana  bardzo  blisko  ze 
swoją  mamą,   wspólnie 
prowadziły  gospodarstwo 
domowe.  Poszkodowana 

pomagała  Klientce  przy  opiece 
nad dziećmi oraz w codziennych 
czynnościach. Matka  była jedną 
z  najbliższych  osób  dla  naszej 
Klientki. 
Po  sporządzeniu  zgłoszenia 
szkody  do  zakładu  ubezpieczeń, 
w  którym  likwidator  wniósł  o 
wypłatę  zadośćuczynienia. 
Początkowo  Towarzystwo 
ubezpieczeń  ”PTU”  przesłało 
likwidatorowi  pismo  z  prośbą  o 
uzupełnienie  dokumentacji 
dotyczącej sytuacji ekonomicznej 
naszej Klientki po śmierci matki. 
Po  uzupełnieniu  wskazanych 
dokumentów,  naszej  Klientce 
przyznano  15000zł 
odszkodowania.  Przy  przyznaniu 
odszkodowania  wzięto  pod 
uwagę przede wszystkim stopień 
cierpienia psychicznego i krzywdy 
wynikające z faktu utraty bliskiej 
osoby,  uczucie  osamotnienia, 
bezsilności  wobec  trudności 
życiowych  oraz  wpływ  utraty 
osoby bliskiej na samopoczucie i 
zdrowie naszej Klientki.
Sprawa  cały  czas  jest  w 
prowadzeniu  przez  Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań.

3



WYWIAD 

„...lubię pracę w zespole,  która 
jest  niezbędna  do  tego,  aby 
wszyscy  mogli  sprawnie 
wykonywać swoje obowiązki”. 

Z  Panem  Michałem 
Wiśniewskim,  nowym 
współpracownikiem  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań 
rozmawia Marta Rucińska.

Marta Rucińska: Witam 
serdecznie.
Michał Wiśniewski: Witam

MR: Od niedawna pracuje Pan w 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań, 
jak układa się Panu współpraca?
MW: Moja współpraca z Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań 
rozpoczęła  się  niedawno, 
dokładnie  we  wrześniu  tego 
roku. Jednak już na tym etapie  
mogę powiedzieć, że pracuje mi 
się  bardzo  dobrze.  Jeżeli  
potrzebuję  pomocy,  zawsze 
mogę  liczyć  na  któregoś  ze 
współpracowników.  Mam 
nadzieję,  że  wspomogę 
Eventusa,  dzięki  swoim 
doświadczeniu.  Dodatkowo 
lubię pracę w zespole, która jest 
niezbędna do tego, aby wszyscy 
mogli  sprawnie  wykonywać 
swoje obowiązki.

MR: Jakie stanowisko zajmuje Pan 
w Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań?
MW: W  Eventusie  zająłem 
stanowisko  Starszego 
Specjalisty  ds.  Odszkodowań. 
Moje długoletnie doświadczenie 
zdobyte  w  różnego  rodzaju 
firmach  ubezpieczeniowych 
ułatwia  mi  znacznie 
wykonywanie  pracy  na  tym 
stanowisku. 

MR: Dlaczego  lubi  Pan  pracę  w 
Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań?
MW:  Pracę  w  Eventusie 
polubiłem przede wszystkim za 
atmosferę,  która  panuje  w 
biurze.  Choć  zespół  jest  
zbudowany z młodych ludzi, nie 
mam  problemu  z 
porozumieniem  się  z  nimi.  
Współpracownicy  zawsze  służą 
pomocą. 

MR: Czy praca którą Pan wykonuje 
wymaga bezpośredniego kontaktu z 
Klientem? 
MW:  Niekiedy  wymaga 
kontaktu, ale przede wszystkim 
telefonicznego.  Z  Klientem 
kontaktuje się w celu ustalenia 
okoliczności  lub  uzupełnienia 
dokumentacji  niezbędnych  do 
zgłoszenia  szkody  w  zakładzie 
ubezpieczeń.  Klienci  kontaktują 
się  z  nami  w  przypadku,  gdy 
chcą  dowiedzieć  się  na  temat 
etapu  sprawy  lub  gdy  chcą 
zasięgnąć opinii.

MR:  Na jakie problemy najczęściej 
napotyka Pan w pracy?
MW:  W  ciągu  miesiąca,  który 
zdążyłem  przepracować  nie 
pojawiło  się  zbyt  wiele 
problemów  związanych  z  moją 
pracą. Jednak zdążyłem odebrać 
kilka  telefonów  od 
zniecierpliwionych  klientów, 
którzy  dopytują  kiedy  mogą 
spodziewać  się  wypłaty 
odszkodowania.  Jednak  nie 
jesteśmy  w  stanie  zmienić  i  
przyśpieszyć  przepisów,  które 
obowiązują. Zakład Ubezpieczeń 
ma na wydanie decyzji 30 dni i  
to  tłumaczymy  najczęściej  
naszym Klientom. 

MR: Dziękuję za rozmowę.
MW: 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 – 10– 03 godzina 19:00
2012 – 10– 17 godzina 19.00

2012 – 10– 31 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:

2012-10-10 godzina 19.00

2012-10-24 godzina 19.00

UWAGA- SZKOLENIA MERYTORYCZNE!

Kolejny cykl  szkoleń merytorycznych za nami.  W tym miejscu, chcielibyśmy 
serdecznie  podziękować za liczną frekwencję,  która skutkuje  coraz większą ilością 
zawartych umów z Klientami.  Jak również rzetelnym wypełnianiu dokumentów oraz 
informowaniu Klientów na temat możliwości uzyskania odszkodowania. 

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o kolejnych terminach szkoleń 
merytorycznych. Zaczynamy już 11-10-2012r.

Przypominamy, że na każde z powyższym szkoleń mogą Państwo zgłosić chęć udziału 
poprzez wysłanie maila na adres partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl 
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