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Przykładowe sprawy 

 

 

Nadchodzi zima, a z nią coraz 

częstsze potknięcia, złamania. W 

tym miesiącu prezentujemy 

przykładowe sprawy dotyczące 

poślizgnięć.  

 

 

 

Rok zdarzenia: 2013 

Zgłoszone zadośćuczynienie: 15.000 

zł, zwrot kosztów opieki, zwrot 

kosztów leczenia 

Ubezpieczyciel: PZU 

 

Poszkodowana 

poślizgnęła się na 

niezamiecionych 

schodach, wyniku 

czego upadła i 

doznała złamania 

kostki bocznej 

prawej z 

przemieszczeniem. 

Ubezpieczyciel już 

wypłacił 7.000 zł 

zadośćuczynienia, 

częściowo koszty 

opieki i koszty leczenia. Sprawa jest 

w toku. 
 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2013 

Wywalczone odszkodowanie:  

12.400 zł 

Ubezpieczyciel: InterRisk 

 

Poszkodowany potknął się na 

nierównej nawierzchni chodnika, w 

wyniku czego upadł i doznał 

złamań. Znaleziono podmiot 

odpowiedzialny za utrzymanie 

chodnika w odpowiednim 

(bezpiecznym dla przechodniów) 

stanie, który skierował sprawę do 

swojego ubezpieczyciela. Sprawa 

zakończona ugodą na kwotę 12.400 

zł. 
 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2012 

Zgłoszone zadośćuczynienie: 6.000 

zł, zwrot kosztów opieki ,zwrot 

kosztów dojazdów 

Ubezpieczyciel: UNIQA 

 

Poszkodowany potknął się na 

ubytkach chodnika. Na skutek tego 

przewrócił się i złamał nogę (z 

przemieszczeniem). 

Eventusowi 

Dochodzenie 

Odszkodowań 

udało się uzyskać 

kwotę 2.400 zł -

zadośćuczynienia, 

koszty opieki i zwrot 

kosztów na dojazdy 

na leczenie. 

Oczywiście 

walczymy dalej. 

Sprawa jest w toku. 

 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2013 

Zgłoszone zadośćuczynienie: 20.000 

zł, zwrot kosztów opieki, zwrot 

kosztów leczenia 

 

To wyjątkowo delikatna sprawa. O 

podobnych przypadkach coraz 

częściej mówią media, ostrzegając i 

uczulając na niebezpieczeństwo. 

Dziecko pogryzione zostało przez 

psa. Szkodę zgłoszono do 

właściciela czworonoga. Sprawa 

jest w toku. 

Opinie klientów: 

 

Wszystko załatwiliśmy za 

pomocą internetu i poczty. 

Na każdym etapie sprawy 

prawnicy z Eventus 

informowali mnie o postępie. 

Jestem bardzo zadowolona. 

 

Iwona Marsk 
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Miał być chłopak, nie będący 

prawnikiem i bez zatrudnienia. Takiej 

osoby szukano na stanowisko 

doradcy klienta w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. 

Zatrudniono kobietę, studentkę 

prawa, która na dodatek pracę 

miała… Karolina pracuje w 

kancelarii już ponad pięć lat. 

 

Rozmowa z Karoliną Adamowicz 

gł. specjalistą ds. odszkodowań 

p.o. kierownika 
 

- Która ze spraw najbardziej utkwiła 

pani w pamięci? 

- Jakiś czas temu prowadziłam 

sprawę wypadku, w którym zginęło 

dwoje dzieci… Ich matka 

prowadziła samochód, zderzyła się 

z pojazdem, który jechał 

niewłaściwą stroną drogi. To była 

bardzo ciężka sprawa. Wcześniej 

pracowałam w szpitalu dziecięcym, 

wiele widziałam. Ale tej tragicznej 

sprawy nigdy nie zapomnę, pisałam 

i płakałam. 
 

- O czym należy pamiętać 

prowadząc tego typu sprawy? 

- Nie powinniśmy próbować  

wczuwać się w sytuację 

poszkodowanych. Przecież i tak nie 

jesteśmy w stanie zrozumieć tego, 

co czują… Trzeba natomiast zrobić 

wszystko, żeby im pomóc, głównie 

skłonić do tego, aby zaczęli mówić 

o tym co się stało i jak bardzo 

zmieniło się ich życie po tak wielkiej 

tragedii. Nasi pracownicy nie są 

jednak wrzucani na głęboką wodę i 

zanim zaczną zajmować się tak 

delikatnymi sprawami, przechodzą 

szkolenia, zapoznają się ze specyfiką 

spraw, przyzwyczajają się do pracy i 

kontaktu z Klientami. 
 

- Pierwszy pani sukces to… 

- Wtedy jeszcze prowadziłam 

sprawy osobowe.  W jednej z nich 

poszkodowanym był mężczyzna, 

który poniósł bardzo rozległe 

obrażenia w wypadku 

samochodowym. Problem polegał 

na tym, że nie miał wtedy zapiętych 

pasów. Zakład ubezpieczeń 

potraktował sprawę szablonowo, 

uznając, iż poszkodowany przyczynił 

się do zwiększenia obrażeń, tym 

samym zmniejszył przyznane 

odszkodowanie o stopień 

przyczynienia.  Bardzo długo 

prowadziłam korespondencję z 

ubezpieczycielem, 

ale w końcu 

udało mi się go 

przekonać, że w 

tej sytuacji pasy, 

zapięte czy nie, 

nie miały 

znaczenia. To było 

moje pierwsze 

zwycięstwo.  
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Święta Eventusów 

 

Smażone karpie, długo 

wyczekiwana lalka pod choinką, 

wspólne kolędowanie. Swoje 

najwspanialsze święta wspominają 

pracownicy Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 
 

 

 

Ewa Dopierała 

 

- W 2006 roku Urząd Miasta 

Bydgoszczy organizował dla 

Białorusinów polskiego pochodzenia 

akcję "Gość w dom". Wybrane 

rodziny miały spędzić w polskich 

domach święta Bożego Narodzenia. 

Zgłosiliśmy się. Na święta przyjechały 

do nas matka z córką: Lena i 

Tatiana z Grodna. Lena to Polka z 

pochodzenia, Tatiana Białorusinka, 

która studiowała w Lublinie. Do stołu 

usiadł z nami także nasz sąsiad, 

który urodził się w Grodnie. Zawsze 

spędzamy święta rodzinnie, ale te 

były wyjątkowe. Bardzo dużo osób, 

rodzinne ciepło, wspaniała, 

uroczysta atmosfera. Obie panie z 

Białorusi były szczęśliwe i wzruszone, 

że mogą spędzić święta w Polsce.  

 

 

Agnieszka Pawlikowska 

 
- Każde święta są piękne. I te, które 

spędzałam jako dziecko w domu 

rodzinnym, i te obecne, w gronie 

mojej własne rodzinki.  

Dla dzieci święta  mają jednak 

podwójną magię… Pamiętam 

czekanie na pierwszą gwiazdkę, na 

prezenty, które nie wiadomo skąd 

nagle pojawiały się pod choinką. 

Do dziś potrafię przywołać w 

pamięci  zapach pieczonych przez 

mamę ryb. Mieszkaliśmy wtedy w 

wielopokoleniowym domu z 

dziadkami, w starej kamienicy z 

piecem na węgiel w Rogowie koło 

Żnina. Pod choinkę oprócz innych 

prezentów dostawałam książki, 

które zawsze sprawiały mi ogromną 

radość i do dziś  darzę je 

największym sentymentem. 

Poczesne miejsce na półce z 

książkami zajmują przygody „Pana 

Samochodzika”, Zbigniewa 

Nienackiego, które teraz czytam 

mojemu synkowi.  

 

 

Aleksandra Kasprzyk 

 
- Pamiętam wspaniałe święta kilka 

lat temu, w gronie całej rodziny. Z 

dziadkami, kuzynostwem i 

najmłodszym pokoleniem, 

maluchami plączącymi się pod 

choinką. Stół zastawiono 

tradycyjnymi dwunastoma 

potrawami. Żeby dostać prezent 

każdy musiał powiedzieć wierszyk 

lub zaśpiewać piosenkę. Razem 

śpiewaliśmy kolędy, a potem 

poszliśmy na pasterkę.  

A prezenty? Listy nigdy nie spisuję. 

Lubię niespodzianki… 
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PrasÓWKA 
 

 

Trafił do więzienia przez pomyłkę. 

"Obym dożył odszkodowania'' 
 

Mężczyzna, który przez błąd 

sędziego przesiedział w więzieniu 

134 dni, walczy ze skarbem państwa 

o odszkodowanie. Mieszka w 

schronisku dla bezdomnych, nie ma 

pieniędzy na leki ani zimową odzież. 

- Mam nadzieję, że dożyję wyroku - 

mówi. 

 

Pochodzący z Siemianowic Śląskich 

J. domaga się 300 tys. zł 

odszkodowania. W środowisku 

prawniczym nikt nie ma wątpliwości, 

że za to, co mu się przytrafiło, z 

pewnością je dostanie. Kwestią jest 

tylko wysokość zadośuczynienia. Na 

razie nie wiadomo jednak, kiedy 

ruszy jego proces. Co więcej, 

reprezentująca skarb państwa 

Prokuratoria Generalna napisała do 

sądu, że mężczyźnie nie należy się 

ani złotówka, bo pomyłkowe 

uwięzienie nie obniżyło jego 

standardu życia. Powód? Nie miał 

stałego meldunku oraz pracy na 

etat.  

 

Tymczasem J. kilka tygodni temu 

przeszedł operację uszkodzonego w 

więzieniu kolana i ledwo się porusza. 

Z tego powodu nie może znaleźć 

pracy. Mieszka w schronisku dla 

bezdomnych i utrzymuje się z zasiłku 

socjalnego. - Od kolegów pożyczył 

pieniądze na ortezę [aparat 

ortopedyczny stabilizujący stawy, 

zastępujący gips - przyp. red.], ale 

nie ma za co kupić zimowych 

butów i kurtki, a także leków - mówi 

mecenas Marta Trzęsimiech-Kocur, 

pełnomocnik mężczyzny.  

Problem w tym, że adwokat nie 

może też wystąpić do sądu o 

zabezpieczenie powództwa i 

wypłatę choćby niewielkiej kwoty 

dla jej klienta, bo w przypadku 

pozwów przeciwko skarbowi 

państwa ten tryb nie obowiązuje. 

Mężczyzna musi więc czekać na 

prawomocne zakończenie procesu. 

- Jego sytuacja jest dramatyczna - 

przyznaje mecenas Trzęsimiech-

Kocur. 

 
Źródło: Marcin Pietraszewski, wyborcza.pl 

Cały tekst: 

http://wyborcza.pl/1,75478,15003180,Trafil_

do_wiezienia_przez_pomylke___Obym_dozy

l_odszkodowania__.html#ixzz2mXxQBsgi 
 

 

 

*** 

 

Polisa OC obejmuje czas na 

kupno nowego auta 
 

Za wynajem zastępczego 

samochodu na czas niezbędny do 

sfinalizowania transakcji zakupu 

nowego należy się odszkodowanie. 

 

To sedno uchwały Sądu 

Najwyższego (sygn. III CZP 76/13). 

Chodzi o odszkodowanie za 

wynajem zastępczego samochodu 

w okresie od wypłaty 

odszkodowania z OC w sytuacji tzw. 

szkody całkowitej (a więc wtedy, 

gdy naprawa pojazdu okazuje się 

niemożliwa lub nieopłacalna) do 

nabycia innego pojazdu. 

 
Źródło: Marek Domagalski, Rzeczpospolita 

http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1066987-

Polisa-OC-obejmuje-czas-na-kupno-

nowego-auta.html 

 

 

 

http://wyborcza.pl/1,75478,15003180,Trafil_do_wiezienia_przez_pomylke___Obym_dozyl_odszkodowania__.html#ixzz2mXxQBsgi
http://wyborcza.pl/1,75478,15003180,Trafil_do_wiezienia_przez_pomylke___Obym_dozyl_odszkodowania__.html#ixzz2mXxQBsgi
http://wyborcza.pl/1,75478,15003180,Trafil_do_wiezienia_przez_pomylke___Obym_dozyl_odszkodowania__.html#ixzz2mXxQBsgi
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1066987-Polisa-OC-obejmuje-czas-na-kupno-nowego-auta.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1066987-Polisa-OC-obejmuje-czas-na-kupno-nowego-auta.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1066987-Polisa-OC-obejmuje-czas-na-kupno-nowego-auta.html
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e-SZKOLENIA 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  
 
 

DATA TEMAT 

05.12.2013  Jakich spraw nie przyjmujemy  

Więcej, szybciej, pewniej-omówienie dodatkowych roszczeń  

19.12.2013 Nowe formularze  

 

Udział w szkoleniu można wziąć po zalogowaniu się na stronie: 

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

Hasło pokoju: eventus2000  

 

Wesołych Świąt  

i szczęśliwego Nowego Roku! 

 

 

 

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

