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 numer 27, maj 2013 
 

 

 

W numerze: 

 Milion wywalczony na rzecz wdowy  
 Kontakt z klientem mnie wzbogaca - rozmowa z Ewą Dopierałą 
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Ponad 1.100.000 zł – tyle udało się nam 

wywalczyć w postępowaniu sądowym na 

rzecz wdowy, która w wypadku drogowym 

straciła męża. Poszkodowany pasażer 

zginął na terenie jednego z państw Unii 

Europejskiej. Podjęte przez nas starania 

zaowocowały uzyskaniem wyżej 

wymienionej kwoty odszkodowania. 

Uzyskaliśmy również wysokie 

odszkodowanie dla dzieci zmarłego. 

 

 

Dla męża i córki 

 

 

2005 r. W wypadku samochodowym ginie 

młoda kobieta, zostawiając męża i 

kilkunastomiesięczną córkę. Rodzina 

dostaje tylko 27 tys. zł odszkodowania.  

Na szczęście sprawa trafiła do Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. Na drodze 

sądowej udało się nam wywalczyć 70 tys. zł 

dla męża i 115 tys. dla dziecka ofiary (wraz 

z odsetkami od 2012 r.). Sprawa jeszcze nie 

została zakończona. 

 

Dziesięć razy więcej 

 

 

Rodziny osób poszkodowanych lub 

zmarłych w wyniku obrażeń poniesionych 

w wypadkach samochodowych, to grupa 

osób najczęściej się do nas zgłaszających.  

Tak było także w przypadku małżeństwa, 

starającego się o odszkodowanie za śmierć 

syna. Ubezpieczyciel wypłacił każdemu z 

nich tylko po 5 tys. zł. Na drodze 

postępowania sądowego (ugoda sądowa) 

udało się nam wywalczyć dziesięć razy 

większą kwotę – po 50 tys. dla każdego z 

rodziców. 

 

 

 

Sprawa w toku 

 

Ubezpieczyciel: UFG 

Typ zdarzenia: kolizja drogowa 

Kwota: 54000 zł, sprawa w toku 

 

Poszkodowany zgłosił się do Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań z prośbą o 

pomoc w uzyskaniu odszkodowania za 

śmierć żony. Kobieta zginęła w wypadku 

samochodowym (była pasażerką auta). 

Kierujący pojazdem, chcąc uniknąć kolizji 

z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwnego 

kierunku jazdy, maksymalnie zbliżył się do 

prawej krawędzi jezdni i podjął manewr 

hamowania. Sprawa jest w toku. 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Najciekawsze sprawy prowadzone przez 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań, 

informacje prasowe i prawne, wywiady i 

reportaże z życia naszych pracowników, 

a także dużo więcej zdjęć – to tylko 

niektóre zmiany, które czekają nasz 

Biuletyn. W końcu lato już za pasem, 

przyroda odświeża świat zza okna, a my 

kartki naszej gazetki.  

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do 

zgłaszania nam tematów oraz osób, o 

których chcielibyście przeczytać na 

naszych łamach. Piszcie na: 

obaid@dochodzenieodszkodowan.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 
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Rozmowa 

z Ewą Dopierałą, 
specjalistą ds. obsługi klienta  

w Eventus  
Dochodzenie Odszkodowań 

 
 

Spokojna, cierpliwa – mówią o 
niej współpracownicy. Pani Ewa 

pracuje z nami od początku 
lutego. Zajmuje się 

merytoryczną analizą umów 
oraz kontaktem z klientami i 

partnerami. Z wykształcenia jest 
jednak  położną, która ma na 
swoim koncie około dwudziestu 

osobiście odebranych porodów. 
Wolny czas najchętniej spędza z 

dwoma Janami: mężem i 17-
letnim synem. 

  
 

- Czy położna spełnia się w 
pracy w Eventusie? 

- Najbardziej cenię w tej pracy 
kontakty z klientami, dzięki którym 

rozwijam się i w pewnym sensie 
wzbogacam wewnętrznie. Poza tym 

stanowimy świetny zespół 
współpracowników, z miłą, ciepłą 
atmosferą  – aż chce się pracować! 

A przy okazji moje wykształcenie 
pomaga mi w teraźniejszej pracy, w 

analizowaniu dokumentów 
medycznych potrzebnych zwykle do 

uzyskania ubezpieczenia. 
 

- Z jakimi sprawami najczęściej 
dzwonią do pani klienci?  

- Najczęściej chodzi o stłuczki, 
sytuacje, gdzie ubezpieczyciel 

zaniżył wartość odszkodowania. 
Zdarzają się także sprawy 

pracodawca - pracownik, ktoś 
ucierpiał w godzinach pracy. Klienci 

opisują konkretną sprawą i pytają 
czy im pomożemy w uzyskaniu 
odszkodowania.  

 
 

- Która z rozmów była dla pani 

najtrudniejsza? 
- Telefon od babci chłopca, który po 

wypadku jest w bardzo ciężkim 
stanie. Inaczej, kiedy czytamy opis 

takiego przypadku na papierze, 
inaczej, kiedy 

dzwoni ktoś 
zrozpaczony z 

najbliższej 
rodziny i o 

tym 
opowiada… 

Trudne 
rozmowy 
dotyczą także 

czasu pomocy 
klientom. 

Dzwoniące do 
nas osoby 

często myślą, że możemy wszystko i 
szybko, ale to niestety tak nie 

działa. Ubezpieczyciel ma trzydzieści 
dni na odpowiedź w danej sprawie. 

Czasami nie odpisuje nam na czas, 
wtedy trzeba wysłać dwa, trzy 

monity, co znowu przedłuża czas 
oczekiwania. Zdarza się nam prosić 

o pomoc rzecznika osób 
ubezpieczonych. Jednak zawsze 
robimy, co w naszej mocy, żeby jak 

najszybciej pomóc klientom.  
 

- Jak należy rozmawiać z 
klientami czyli 

poszkodowanymi? 
- Spokojnie. Nie wolno reagować 

emocjonalnie, mimo że po drugiej 
stronie te emocje często pojawiają 

się. Trzeba wytłumaczyć, być 
cierpliwym, zwłaszcza, że osoba, z 

którą rozmawiamy, jest osobą 
poszkodowaną. Interes tej osoby 

jest dla nas zawsze najważniejszy. 
Zawsze trzeba pamiętać, że po 

drugiej stronie słuchawki jest osoba 
i to osoba znajdująca się w trudnej, 
a czasem dramatycznej sytuacji. 

Trzeba poświęcić jej czas, ale także 
trochę siebie, trochę serca.   
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PO GODZINACH 

CZYLI PASJE EVENTUSÓW 
 

Jacy jesteśmy? Co lubimy? Jakie 
skrywamy w sobie pasje i czym 

zajmujemy się po godzinach? 
Chcemy, dać się poznać nie 

tylko od służbowej, ale także od 
prywatnej strony. Dlatego od 

tego numeru naszego biuletynu 
będziemy Państwu prezentować 

Eventusów - pracowników firmy 
Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań.  
  
 

Jagoda każdemu stylu doda 
 

 
- Osoba, zajmująca się 

promocją, musi być kreatywna – 
mówi Jagoda Dąbrowska, 

referent do 
spraw 

marketingu w 
Eventus 

Dochodzenie 
Odszkodowań. 

Kiedy 
przychodzi po 
pracy do domu 

zamyka drzwi i potrafi 
godzinami nie wychodzić. Nie 

śpi do późnej nocy, nie myśli o 
jedzeniu, które jednak 

regularnie przynosi jej mama. 
Maluje. 

 
Już kiedy była małym dzieckiem, 

ciągnęło ją do kredek, farbek, 
pędzli. Lalki zakurzone spały w 

zamkniętej szafie, a Jagoda brała 
blok, ołówki i biegła na lekcje 

rysunku. – Mój tata zawsze mi 
mówił: jeśli coś pokochasz, 

sprawdź, czy to nie jest twój ukryty 
talent. W przyszłości może ci to 
zaprocentować. Robić, co się lubi – 

to największe szczęście dla każdego 
człowieka – mówi Jagoda.  

 

Kiedy Jagoda dorosła okazało się, że 
to jednak talent. Bez problemu 

dostała się na studia – ochrona dóbr 
kultury, zabytkoznawstwo na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, które za rok 

ukończy. Łączy w tym sztukę i 
architekturę.  

 
Jej pasje sięgają jednak daleko poza 

ten kierunek. Interesuje ją 
projektowanie mody. Maluje tkaniny 

akrylem i farbą do tkanin, na 
przykład na koszulkach. Tworzy też 
własne projekty ubrań i maluje 

obrazy. – Każda osoba może mieć 
coś oryginalnego, przez co wyraża 

swoją osobowość i styl. Coś, co jest 
zaprojektowane specjalnie dla niej. 

Jestem minimalistką, lubię surowy 
styl. Cenię wielką modę za małe 

pieniądze, czyli oryginalne stroje do 
kupienia za pieniądze, które 

wydalibyśmy na ubrania w 
popularnych sieciówkach. 
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Kiedy zaczyna, długo nie przestaje. 

Potrafi siedzieć przez tydzień w 
czterech ścianach, od rana do nocy. 

Nic innego dla niej nie istnieje. – I 
tylko mama donosi mi wtedy obiady 

– śmieje się.  
 

 
A jak wielka jest satysfakcja po 

wielu nieprzespanych nocach, kiedy 
coś, co zrobimy własnymi rękoma 

zostanie zauważone! W ubiegłym 
roku Jagoda uczestniczyła w 

bydgoskim imprezą związaną z 
modą uliczną. – Myślałam, że nikt 
nie zauważy moich rzeczy. Jednak 

sprzedałam wszystkie, które ze sobą 
przywiozłam! 

 
Jagoda nie kryje, że talent 

plastyczny jest wielką zaletą w 
pracy marketingowca.  

 
 

 

- Taka osoba musi mieć wyczucie 
estetyczne, zacięcie plastyczne. 

Musi być kreatywna. To znacznie 
pomaga w tej pracy. 

Marketingowiec jest tak naprawdę 
także poniekąd artystą sztuki 

użytkowej.    
 

Czy mając tyle pracy i dobę licząca 
tylko 24 godziny, Jagoda ma czas 

na inne przyjemności i pasje? – 
Zawsze znajdę czas dla swojego 

chłopaka, Marcina.  Tym bardziej, 
ze łączy mnie z nim moja inna 
wielka pasja – muzyka i kultura 

rapu. Ale o tym opowiem innym 
razem… 

 
O kim kolejny materiał? Tego na 

razie nie zdradzimy. Tymczasem 
czekamy na Państwa sugestie, o 

kim chcielibyście przeczytać w 
następnych numerach Biuletynu. 
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e-SZKOLENIA  

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  

 

DATA TEMAT 

16.05 Omówienie warunków umowy z klientem 

Dlaczego warto przesłać umowę zaraz po jej podpisaniu 

23.05 Błędy partnerów - dokumentacja 

Jakich spraw nie podejmujemy się prowadzić 

6.06 Proces obsługi klienta od A do Z 

Zasady rozliczeń z partnerami i klientami 

13.06 Bezumowne korzystanie – służebność przesyłu 

Szkody w mieniu 

20.06 Szkody w pojeździe 

Roszczenia dodatkowe związane ze szkodami w pojazdach 

27.06 Wypadki przy pracy 

Potknięcia i poślizgnięcia 

 

Udział w szkoleniu można wziąć po zalogowaniu się na stronie: 
http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private 

Hasło pokoju: eventus2000  

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE 

Zbliża się także sezon szkoleń wyjazdowych, które tradycyjnie już 

organizujemy dla Państwa wiosną i latem. W maju spotkamy się: 

 23.05 - Płock 
 24.05 – Radom 

 25.05 – Warszawa 
 28.05 – Nakło i Piła  

O szczegółach poinformujemy mailowo. 

 

FESTYNY 

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Eventus Dochodzenie Odszkodowań na 

regionalnych festynach. W najbliższym czasie będziemy: 

 12.05 - Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi” Minikowo 

 18-19.05 – Targi Rolno-Kwiatowe w Strzelinie k. Słupska 
 26.05 – Jarmark Św. Wawrzyńca w Nakle 
 30-31.05 – festyn osiedlowy w Bydgoszczy (godz. 14:00, okolice 

Kanału Bydgoskiego, ul. Wrocławska/Nakielska) 

http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private

