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numer 23, grudzień 2012 
 

 

 

W numerze: 

 „Sprawy pozyskane”- odszkodowanie z ubezpieczenia NNW 

 Eventus Dochodzenie Odszkodowań sponsorem RAJDU W CIEMNO 
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Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań sponsorem  

„IX Rajdu w ciemno” ! 
 

 

 

24 Listopada 2012 r Przedstawiciele 
Automobilklubu Wielkopolski 
zorganizowali "IX Rajd w Ciemno". 

Można było zapisać się wg dwóch 
kategorii: 
turystycznej oraz nawigacyjnej. 
Rajd został zorganizowany w nocy, 
w związku z czym to co jest 

widoczne zazwyczaj w dzień- nie 
było łatwe do zlokalizowania w 
nocy. Ekipy szukały dróg, 
wskazówek oraz zadań. Dodatkowo 

również kibice mieli okazję 
spacerować i podziwiać  Kościan 
przy okazji rozwiązując test 
turystyczny. 

Tuż po północy zostały wręczone 
trofea dla najlepszych 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań 
jako sponsor rajdu zachęca do 

wzięcia udziału w konkursie w 
przyszłym roku. 
 
 

Uwaga! 
 
Dnia 24-12-2012r. oraz 31-12-
2012r.   biuro Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań będzie nieczynne. 
Dodatkowo informujemy, iż dnia  

21-12-2012r. biuro będzie czynne 
do godziny 15:00. 

 

Awans Partnera 
 
Od grudnia 2012r. Partner Pan 
Tomasz Drabik z regionu Olsztyn 
oraz Zbigniew Skocki z regionu 

Brodnica zostali Partnerami na 
poziomie SILVER. Dodatkowo Pani 
Lucyna Kossakowska z regionu 
Świecie awansowała na poziom 

GOLD. Bardzo blisko poziomu 
SILVER jest również Partner z 
regionu Nakło Pan Zdzisław Walus.  
Zachęcamy wszystkich naszych 

Partnerów do tak owocnej pracy. 

 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

oraz zbliżającego się Nowego Roku  

pragniemy złożyć Naszym 

Klientom i Partnerom 
serdeczne życzenia, dużo 

sukcesów, radości, uśmiechów... 

 

Wesołych Świąt!  

 
życzy 

 

Zespół  

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań 
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„Planując spotkania 

zawsze staram się 

dostosować swój czas do 

klienta”- z Tomaszem 

Drabikiem, Partnerem z 

regionu Olsztyn rozmawia 

Marta Rucińska.  
 

 

Marta Rucińska: Witam 

serdecznie. 

Tomasz Drabik: Witam. 
 

MR: Od kiedy współpracuje Pan z 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań? 
TD: Z Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań pracuję od 

01.05.2012r. 

 
MR: Jakie pytania najczęściej 

zadają osoby zainteresowane 

podpisaniem umowy? 

TD: Do najczęstszych pytań 

jakie padają ze strony osób 
zainteresowanych 

odszkodowaniem jest to ile 

sprawa będzie trwała , na jakie 

odszkodowanie mogą liczyć, 
czy będą musieli chodzić po 

sądach. 

 

MR: Czy spotyka Pana dużo osób, 
które nie mogą poradzić sobie z 

uzyskaniem odszkodowania? 

TD: Zdecydowanie tak, gdyż 

zgłaszają się do mnie osoby 
które próbowały najpierw 

same dochodzić odszkodowań, 

lecz z różnych względów im się 

to nie udało, bądź otrzymali 

zaniżone odszkodowanie. 
 

MR:  W jaki sposób dowiedział się 

Pan o Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań? 

TD: O możliwości współpracy z 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań dowiedziałem 

się z Internetu kiedy szukałem 
pracy.  

 

MR: W jaki sposób organizuje 

sobie Pan czas pracy? 
TD: Początkowo nie miałem z 

tym problemów, gdyż nie 

podpisywałem dużo umów, 

lecz obecnie zmuszony jestem 
do prowadzenia dokładnego 

terminarza spotkań, ponieważ 

mam stosunkowo dużo osób 

poszkodowanych. Planując 
spotkania zawsze staram się 

dostosować swój czas do 

Klienta.  

 

MR: Czy uważa Pan, że szkolenia 
merytoryczne organizowane przez 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań są potrzebne? 

TD: Sądzę, że bez tych szkoleń 
Partnerzy Eventusa 

popełnialiby szereg błędów 

podczas podpisywania umów. 

W związku z wiedzą zdobytą 
podczas tych szkoleń są w 

stanie profesjonalnie doradzić 

osobą Poszkodowanym w 

jakim kierunku możemy 

poprowadzić ich sprawę. Na 
pewno wpływają one na 

podniesienie poziomu naszych 

usług i co najważniejsze 

prowadzone są przez zespół 
specjalistów wysokiej klasy z 

ogromnym doświadczeniem w 

zakresie odszkodowań.  

 
 

MR: Dziękuję za wywiad 

TD: Dziękuję 
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„...minimalne zaangażowanie zaczęło 
dawać wymierne korzyści, 
postanowiłem skupić się wyłącznie 
na Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań” z Jerzym Marcinem 
Dembskim rozmawia Marta Rucińska. 
 
Marta Rucińska: Witam serdecznie. 
MD: Witam 
 
MR: Od kiedy współpracuje Pan z 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań? 
MD: Współpracę z Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań 
rozpocząłem na początku maja 2012 
roku, natomiast chęć nawiązania 
współpracy miałem dużo wcześniej, 

niestety okoliczności zawodowe nie 
pozwalały mi na to i dlatego też 
współpraca rozpoczęła się tak późno. 
 
MR: Dlaczego pomaga Pan osobom 
Poszkodowanym? 
MD: Pomagam osobom 

Poszkodowanym, ponieważ wiedza 
na temat należnych odszkodowań 
jest w społeczeństwie na bardzo 
niskim poziomie. Większość osób 
Poszkodowanych w różnego rodzaju 
wypadkach nie wie, że mogą 
otrzymać odszkodowanie, a 

świadomość tego, że mogę im  
pomóc jest niezmiernie motywująca i 
daje mi ogromną satysfakcję z 
wykonywanej pracy. 
 
MR: Jak układa się Panu współpraca z 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań? 
MD: Współpraca nabiera coraz 
szybszego tempa, na początku 
ograniczały mnie obowiązki z 
poprzedniej pracy, ponieważ 
chciałem traktować współpracę z 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań 
raczej jako zajęcie dodatkowe, ale po 
tym jak minimalne zaangażowanie 
zaczęło dawać wymierne korzyści 
postanowiłem skupić się wyłącznie 
na Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań. Dodatkowo warunki 
współpracy jakie firma  oferuje jak 

np. zaplecze marketingowe, wsparcie 
merytoryczne czy interaktywne 
szkolenia  potwierdzają,  że moja 
decyzja o współpracy była słuszna. 
 

MR: W jaki sposób przekonuje Pan osoby 
Poszkodowane do tego, aby skorzystały z 
usług Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań? 

MD: Sposobów na pozyskanie 
klientów jest mnóstwo, ale spotkanie 
z Klientem nie zawsze kończy się 
podpisaniem  umowy o dochodzenie 
odszkodowania.   Najistotniejszym 
elementem przemawiającym za tym, 
że warto skorzystać z usług z 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań 
jest nasz profesjonalizm. Jest duża 
konkurencja na rynku odszkodowań, 
ale spotkałem się z wieloma 
sytuacjami, gdzie przy podpisaniu 
umowy z Klientem usłyszałem  np.    

„z Panem chętnie podpiszę 
dokumenty, bo ten ostatni, który 
rozmawiał ze mną  był  „taki czy 
taki”. Jeśli na spotkaniu, Klient nie 
ma żadnych wątpliwości a na każde 
zadane pytanie uzyska odpowiedź 
jest minimalna szansa by nie 

skorzystał z naszych usług.  
 
MR: Czy odczuwa Pan satysfakcję z tego, 
że pomaga Pan osobą Poszkodowanym? 
MD: Tak, największą wtedy kiedy 
osoba Poszkodowana była pewna, że 
nie należą się jej jakiekolwiek 

świadczenia, a dzięki Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań uzyskała 
odszkodowanie czy 
zadośćuczynienie. 
 
MR: Czy korzysta Pan ze szkoleń 

merytorycznych organizowanych przez 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań? 
MD: Tak, dzięki wartościowym 
szkoleniom na spotkaniach z osobami 
Poszkodowanymi jestem pewien 
tego, że odpowiem na każde zadane 
mi pytanie. Większość szkoleń jest 
przeprowadzana on-line co pozwala 
mi na uczestniczenie praktycznie na 
każdym spotkaniu szkoleniowym. 
Dużym plusem jest to, że szkolenia 
są interaktywne i jeśli mam 
wątpliwości co do poruszanego 
wątku mogę na bieżąco uzyskać 

wyjaśnienie. 
 
 
MR: Dziękuję za wywiad 
MD:Dziękuję 
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W aktualnym numerze 

„Twój Eventus” w cyklu  
pt. ”Sprawy pozyskane” 

przedstawiamy szkodę 
z ubezpieczenia NNW. 
 

 
 

Data: październik 

2011r. 

Zakład 
ubezpieczeń: 

AVIVA 

Kwota: 10 900,00 zł 

 

 
 

Klient zgłosił się o pomoc w 

uzyskaniu odszkodowania, po 

tym jak sam zgłosił szkodę do 

Zakładu Ubezpieczeń. AVIVA TU 
odmówiło Poszkodowanemu 

wypłaty odszkodowania. 

Poszkodowany jest 

zawodnikiem trenującym rugby. 

Podczas meczu Poszkodowany 

doznał urazu skrętnego kolana, 
który potwierdzony był 

sporządzonym protokołem 

meczowym. Zakład ubezpieczeń 

w odmowie powołał się na 

wyłączenie odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki oraz ich 
następstwa powstałe jako wynik 

zawodowego uprawiania sportu 

przez Ubezpieczonego. Zakład 

Ubezpieczeń powołał się na 

zapis w Ogólnych Warunkach  
Umowy na zapis, iż zawodowe 

uprawianie sportu to forma 

aktywności fizycznej, 

polegająca na uprawianiu 

dyscyplin sportowych przez 

osoby w odniesieniu do gier 

zespołowych- będące członkami 

klubów biorących udział w 

rozgrywkach o charakterze 

profesjonalnym, 
ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym, 

organizowanych przez właściwy 

dla danej dyscypliny związek 

sportowy. W odwołaniu 

likwidator zawarł informacje, iż 
Poszkodowany nie uprawia 

zawodowo sportu. Fakt ten 

został potwierdzony przez 

zaświadczenie z Klubu 

Sportowego, gdzie wskazano, iż 
Poszkodowany ma status 

amatora, nie jest związany z 

klubem żadną umową. Nadto 

wskazano, iż w Polsce rugby 

jako dyscyplina sportowa jest 

uprawiana amatorsko.   
Po wniesieniu odwołania, Zakład 

Ubezpieczeń zmienił 

dotychczasowe stanowisko w 

związku z czym przyznał 

Poszkodowanemu świadczenie 

w łącznej kwocie 10.900,00zł. 
W tym z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 2000zł, 

z tytułu kosztów leczenia 3500zł 

oraz z tytułu rehabilitacji w 

kwocie 5400zł. Sprawa jest 

nadal w prowadzeniu. 
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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 – 12– 12 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: 

 2012-12-05 godzina 19.00 

 2012-12-19 godzina 19.00 

 

UWAGA- SZKOLENIA MERYTORYCZNE! 

 

2012-12-13 godz. 19.00 1. Szkody z OC ogólnego(potknięcia, poślizgnięcia) 

    2. Szkody z OC ogólnego-nietypowe przypadki(markety, 

    pogryzienia, zatrucia) 

2012-12-20 godz. 19.00 1. Polisy NNW, posagowe, na życie- kiedy możemy  

    poprowadzić? 

2. Szkody w mieniu- kiedy możemy poprowadzić? 

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

udziału poprzez wysłanie maila na adres partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl  

mailto:rekrutacja@dochodzenieodszkodowan.pl
mailto:partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl

