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numer 25, luty 2013 
 

 

 

W numerze: 

 „Sprawy pozyskane”- odszkodowanie za obrażenia spowodowane 

wypadkiem komunikacyjnym 

 Nowe biuro Eventus Dochodzenie Odszkodowań w Olsztynie 
 



WYDARZENIA 
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BIURO W OLSZTYNIE 
 

Bardzo miło nam poinformować 

Państwa o otwarciu nowego 

biura regionalnego Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań w 

Olsztynie. 

Biuro znajduje się w Olsztynie 

przy ulicy Kołobrzeskiej 13, na 

II piętrze, pokój 219. Nowe 

biuro naszej firmy poprowadzi 
Pan Tomasz Drabik. Zachęcamy 

do korzystania z biura. 
 

WAŻNE! 
 

Przypominamy, iż od 

1.02.2013r. należy stosować 

wyłącznie nowe formularze 

dostępne na stronie 
www.dochodzenieodszkodowan.pl 
w zakładce Strefa Partnera. 

Stare formularze zawierają 

nieaktualną nazwę firmy oraz 

stare warunki umów. 

Każdy Partner może otrzymać 

nowe druki umów, wystarczy 
wysłać  maila na adres 
partnerzy@dochodzenieodszkodow

an.pl, 

rucinska@dochodzenieodszkodo

wan.pl lub telefonicznie pod 

numer 52 376 83 35. 
  

 

 

Dodatkowo informujemy 
również o możliwości 

przekazania 1% z 

odszkodowania na Fundację 

Eventus. Przypominamy, iż nie 

ma to nic wspólnego z odpisem 

1% podatku- jest to darowizna 
na cele związane z pomocą 

osobom poszkodowanym w 

wypadkach. 

 

NOWI PRACOWNICY 
 
Od stycznia 2013r. do grona 

pracowników dołączyła 

Agnieszka Pawlikowska z którą 

w aktualnym numerze mogą 

Państwo się zapoznać, czytając 

wywiad. Agnieszka zajmuje 
stanowisko Specjalisty ds. 

Telemarketingu.  

Dodatkowo rozpoczęła z nami 

współpracę Ewa Dopierała, 

która objęła stanowisko 

Specjalisty ds. Obsługi Klienta. 
Kolejną zmianą w firmie jest 

zastępstwo Specjalisty ds. 

Marketingu. Od połowy lutego 

stanowisko to przejmie Jagoda 

Dąbrowska. Numer telefonu 

pozostaje bez zmian( 52 376 83 
35), jednak wiadomości 

prosimy kierować na adres 

dabrowska@dochodzenieodszko

dowan.pl 

 

Dzięki pomocy nowych osób 
mamy nadzieję na szybsze 

rozwiązywanie spraw i 

problemów. A co za tym idzie 

jeszcze bardziej profesjonalną 

obsługę Klientów. 

 

http://www.dochodzenieodszkodowan.pl/
mailto:partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl
mailto:partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl
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„ Daje też swego rodzaju 

satysfakcję, gdyż można 

choć w pośredni sposób 

pomóc ludziom 

poszkodowanym...” z 

Agnieszką Pawlikowską 

rozmawia Marta Rucińska.  
 
Marta Rucińska: Witam. 

Agnieszka Pawlikowska: Dzień 
dobry. 
 
MR: Od kiedy pracujesz w 

Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań? 
AP: W Firmie Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań pracuję od 7 stycznia 
2013 r. Propozycja przyjęcia posady 

nastąpiła tuż po Świętach Bożego 
Narodzenia więc można powiedzieć, 
że był to dla mnie spóźniony 
prezent gwiazdkowy. 

 
MR: Na jakim stanowisku 
pracujesz? 
AP: Na stanowisku Młodszy 

Specjalista ds. Telemarketingu. 
Osoba zajmująca to stanowisko 
odpowiada m.in. za pierwszy 
telefoniczny kontakt z nowym 

klientem, który polega na tym, by w 
wyczerpujący sposób odpowiadać na 
różnego rodzaju pytania. 
 
MR: Co sprawia najwięcej 

trudności w Twojej pracy? 
AP: Jak wiesz pracuję dopiero 
miesiąc a więc dopiero "wgryzam" 
się w tematykę i zadania jakie 

stawia przede mną moje 
stanowisko. Można powiedzieć, że 
wszystko co nieznane jest trudne i 
potrzeba czasu by te trudności 

opanować. Myślę jednak, że jestem 
na dobrej drodze. Muszę tutaj 
oczywiście nadmienić, że w 
pokonywaniu trudności zawsze 

mogę liczyć na pomocną dłoń 

współpracowników. Zawsze 
życzliwych i pomocnych.  

 
MR:  Za co najbardziej lubisz 
pracę w Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań? 

AP: Pracuję jeszcze zbyt krótko, by 
mówić o lubieniu czy też nielubieniu 
tego rodzaju pracy. 
Praca jest na pewno wciągająca i 

nieoczekiwana, gdyż nigdy nie 
wiadomo z jakim problemem 
zadzwoni klient  i jak trudne pytania 
zada. Daje też swego rodzaju 
satysfakcję, gdyż można choć w 

pośredni sposób pomóc ludziom 
poszkodowanym, doznającym 
różnego rodzaju szkód tak na osobie 
jak i   majątku. 

 
MR: Czy odnajdujesz się w pracy 
w bezpośrednim kontakcie z 
klientem ? 

AP: Tak, myślę że nie stanowi to dla 
mnie problemu. Jestem osobą 
kontaktową, potrafię uważnie 
słuchać, a to ważne cechy, które 

ułatwiają bezpośredni kontakt z 
klientem. 
 
 
MR: Jakie najczęściej pytania 

zadają poszkodowani w związku 
z likwidacją? 
AP: Jak już wspomniałam 
wcześniej, pytania z jakimi dzwonią 

nasi klienci są różnego rodzaju. 
Trudno je sprecyzować. Najczęściej 
-czy nasza Firma potrafi i podejmie 
się poprowadzenia ich sprawy. 

Często traktują Nas jak ostatnią 
deskę ratunku zgodnie z zasadą, 
gdzie Diabeł nie może tam Eventusa 
pośle.  

 
MR: Dziękuję za wywiad. 
AP: Dziękuję.  
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W najnowszym numerze 
biuletynu „Twój 
Eventus” w cyklu pt. 
”Sprawy pozyskane” 
przedstawiamy 
odszkodowanie za 
obrażenia ciała 
spowodowane 
wypadkiem 
komunikacyjnym.  
 

Data: Sierpień  
2011r. 

Zakład 
ubezpieczeń: 

UFG 

Kwota: 33.210,00 zł 

 

 
Klientka poprosiła Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań o 
pomoc w uzyskaniu 
odszkodowania za obrażenia, 
których doznała w wypadku 

komunikacyjnym. Klientka dnia  
28-08-2011r. Poszkodowana była 
kierowcą motocykla. Do 

zdarzenia doszło , gdy  nieznany 
sprawca zajechał drogę 
Poszkodowanej doprowadzając 

do przewrócenia pojazdu 
Poszkodowanej, po czym oddalił 
się z miejsca zdarzenia. 
Poszkodowana miała założony 

kask. Na miejsce zdarzenia 
zostało wezwane Pogotowie 
Ratunkowe oraz Policja. W 

wyniku zdarzenia Poszkodowana 
doznała urazu stawu 
ramiennego, stawu kolanowego 
oraz złamania palca IV palca 

prawej ręki.  

W zgłoszeniu szkody do 

Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego likwidator wniósł 
o wypłatę zaliczki na poczet 
zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę w wysokości 9.000zł, 
zwrot kosztów opieki w 
wysokości 630zł, zwrot kosztów 

dojazdów w wysokości 190zł oraz 
zwrot kosztów zniszczonych 
rzeczy w wysokości 4111zł. 
Po uzupełnieniu  dokumentacji, 

Zakład Ubezpieczeń przyznał 
Poszkodowanej kwotę bezsporną 
w wysokości 9000zł, koszty 

opieki w wysokości 630zł, koszty 
dojazdów w wysokości 97zł oraz 
koszty leczenia w wysokości 83zł. 

Po przeprowadzonej komisji 
lekarskiej Poszkodowanej 
zaproponowano  ugodowe 
zakończenie sprawy z dopłatą 

16.000 zł zadośćuczynienia. 
Dodatkowo Poszkodowana 
posiada ubezpieczenie na życie z 

którego dzięki działaniu Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań 
również otrzymała 

odszkodowanie w łącznej kwocie 
7400zł.  
  
Sprawa cały czas jest w 

prowadzeniu przez Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań. 
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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: 

 2013 – 02– 06 godzina 19:00 

 2013 – 02– 13 godzina 19.00 

 2013 – 02– 20 godzina 19.00 

 2013 – 02– 27 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 Jagody Dąbrowskiej 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”. Szkolenia odbywają się również co tydzień.  

Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych szkoleń: 

 2013 – 02– 05 godzina 19:00 

 2013 – 02– 12 godzina 19:00 

 2013 – 02– 19 godzina 19:00 

 2013 – 02– 26 godzina 19:00 

 

UWAGA- SZKOLENIA MERYTORYCZNE! 

2013-02-07 godz. 19.00 1. Szkody z OC ogólnego-nietypowe przypadki(markety, pogryzienia,  

    zatrucia) 

    2. Szkody z OC ogólnego: potknięcia, poślizgnięcia 

2013-02-14  godz. 19.00 1. Zdarzenia medyczne  

     2. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej 

2013-02-21 godz. 19.00 1. Szkody w pojeździe 

    2. Roszczenia dodatkowe związane ze szkodą w pojazdach. 

2013-02-28 godz. 19.00 1. Wypadki przy pracy 

    2. Wypadki w rolnictwie 

2013-03-07 godz. 19.00 1. Szkody OC komunikacyjne 

    2. Jakich spraw nie podejmujemy się prowadzić? 

2013-03-21 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

