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Odszkodowanie 
w ramach 

ubezpieczenia 
turystycznego 

cz. II 
 
 
 
Jadąc na urlop planujemy wszystko 
to, na co nie mamy czasu w ciągu 
roku. To w końcu mają być 
najpiękniejsze chwile, jakie przyjdzie 
nam spędzić. Nieszczęśliwych 
wypadków nikt nie planuje, dla 
części z nas okazują się jednak 
przykrą rzeczywistością. Co robić, 
jak już coś złego się wydarzy? 
 
Mając ubezpieczenie turystyczne 
trzeba przede wszystkim wiedzieć 
dokładnie, co ono obejmuje. 
Ogólne warunki polisy powinniśmy 
znać na pamięć lub przynajmniej 
mieć zawsze przy sobie.  
Koniecznie zabierzmy ze sobą 
namiary na ubezpieczyciela (numer 
telefonu, numer polisy, numer 
klienta), żeby w razie czego bez 
problemu móc się z nim 
skontaktować. - Kiedy wydarzy się 
wypadek, przede wszystkim 
niezwłocznie skontaktujmy się z 
ubezpieczycielem, który pokieruje 
nam i powie, co daje należy zrobić. 
Im szybciej to zrobimy, tym większa 
pewność,  że zachowamy się 
należycie. Zbierzemy odpowiednią 
dokumentację ze szpitala, rachunki, 
faktury - mówi Wojciech Kloska, 
dyrektor Departamentu Likwidacji 
Szkód  Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań.  

 
 
Poszczególne zdarzenia mogą 
wymagać indywidualnej reakcji. Na 
przykład w przypadku kradzieży 
mamy sześć godzin na 
powiadomienie policji (od momentu 
jej zauważenia).  
Ubezpieczenie turystyczne nie 
należy się w przypadku, kiedy 
zdarzenie miało miejsce: 

• w stanie po spożyciu alkoholu 
przez poszkodowanego 

• na skutek działania wbrew 
miejscowemu prawu, 
niedbalstwa lub umyślnego 
działania ubezpieczonego 

• na terenach objętych 
działaniami wojennymi 

 Fot. Zbigniew Bosek 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szkola_p
od_Zaglami_Pogoria_sztorm_na_Polnocnym_1.jp
g?uselang=pl 
 
Fot. z okładki: David Moore from King's Lynn, U.K. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rough_S
urf.jpg 
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Przykładowe sprawy 
 

Rok zdarzenia: 2014  

Poszkodowana jeżdżąc na łyżwach 
na lodowisku potknęła się na 
wypukłości lodowiska i upadła. W 
wyniku wypadku doznała złamań. 
Na miejsce zdarzenia przyjechało 
pogotowie ratunkowe, które 
zabrało Poszkodowaną do szpitala. 
Zgłoszenie szkody przesłano do 
podmiotu odpowiedzialnego, który 
wskazał swojego Ubezpieczyciela. 
Do dnia dzisiejszego uzyskaliśmy 
odszkodowanie w wysokości 5800zł. 
Walczymy dalej o wyższe 
odszkodowanie. 

 
*** 

 
 
Rok zdarzenia: 2013 
Mężczyzna kierujący samochodem 
osobowym nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu naszemu 
klientowi, w wyniku czego 
spowodował zderzenie z rowerzystą. 
Poszkodowany w wyniku wypadku 
doznał obrażeń ciała w postaci 
licznych urazów, stłuczeń, a także 
poważnych złamań. Ubezpieczyciel 
wypłacił 15000 zł zadośćuczynienia, 
koszty opieki oraz koszty  dojazdów 
związanych z powypadkowym 
leczeniem. Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań walczy jednak dalej 
o wyższe odszkodowanie. 

 
 

*** 
 

Poszkodowany został potrącony na 
przejściu dla pieszych przez 
kierującego samochodem 

osobowym. W wyniku zdarzenia 
klient Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań doznał obrażeń ciała 
w postaci, m.in. złamań, krwiaka 
oraz urazu biodra. 
Podczas zdarzenia uszkodzeniu 
uległa również odzież. 
Ubezpieczyciel wypłacił 33000 zł 
tytułem zadośćuczynienia, a także 
1505 zł koszty leczenia, 480 zł koszty 
dojazdów i opieka 216 zł. 
Eventus Dochodzenie odszkodowań 
walczy dalej o wyższe 
odszkodowanie. 
 

 
*** 

 
 
Rok zdarzenia: 2013 
Klientka Eventus Dochodzenie 
odszkodowań jechała wraz z 
rodziną samochodem osobowym. 
W pewnym momencie pojazd 
uderzył w przydrożne drzewo, 
kierowca zginął na miejscu. 
W wyniku przedmiotowego 
wypadku poszkodowana doznała 
poważnych obrażeń ciała oraz 
bardzo silnego wstrząsu 
pourazowego. Ubezpieczyciel 
wypłacił 10000 zł tytułem 
zadośćuczynienia. Oczywiście 
walczymy o wyższe odszkodowanie. 
 
 

*** 
 
Więcej przykładowych spraw 
znajdziecie na naszym profilu na 
facebook-u. Od czerwca jesteśmy 
także na Google+, gdzie także 
możecie nas obserwować! 
 
 
 
. 
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Rozmowa 
z Anetą Furmaniak, 

młodszym specjalistą do spraw 
obsługi klienta  

 
 
- Jak trafiła pani do Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań?  
 
- W Eventus jestem od kwietnia 2014 
roku. Wcześniej przez dziewięć lat 
pracowałam w towarzystwie 
ubezpieczeniowym, początkowo w  
dziale obsługi klientów, a później  
jako likwidator szkód. Kiedy 
ubezpieczyciel zlikwidował oddział 
w Bydgoszczy, dowiedziałam się, że 
Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań szuka pracownika. 
Złożyłam CV. Tym sposobem 
otrzymałam propozycję współpracy 
z firmą, z czego jestem bardzo 
zadowolona. 
 
- Co pani sprawia największą 
satysfakcję w tej pracy? 
 
- Przede wszystkim zadowolenie 
klienta po pozytywnie zakończonej 
sprawie. Dużą satysfakcję sprawia 
mi, gdy w szkodzie nie widać szans 
na pozytywne zakończenie, ale 
mimo wszystko wywalczymy i co 
najważniejsze: wywalczymy 
odszkodowanie. Miło jest słyszeć jak 
klient jest zadowolony, ceni naszą 
pracę i doświadczenie i wyraża 
słowa uznania. 
 
 
- A co w takim razie sprawia pani 
najwięcej kłopotu? 
 
 

 
 
 
- Najtrudniejsza w mojej pracy jest 
rozmowa, kontakt z klientem, który 
jest nastawiony negatywnie, nie 
potrafi słuchać i nie przyjmuje 
żadnych argumentów. 
 
 
- Jak się pani relaksuje po dniu 
pracy? 
 
- Latem spędzam wolny czas z 
rodziną na działce. Uprawiam 
ogród warzywny. Ponadto jak czas 
mi na to pozwala to czytam, lubię  
beletrystykę, reportaże książki 
(Jacek Hugo-Bader) 
psychologiczne. Moją pasją jest też 
turystyka motocyklowa, która 
pozwala na zwiedzanie i 
poznawanie ciekawych ludzi. 
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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. Dzisiaj 
kolej na…  
 
 

Taniec mam w genach 
 

Joanna Rynowiecka, 
partner 

Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań z Poznania 

 
 
 
Joanna Rynowiecka z wykształcenia 
jest technikiem technologii 
żywności. Sama jednak nie wie, jak 
to się stało. Kuchnia to dla niej zło 
konieczne. W zawodzie nigdy nie 
pracowała.  
Co za to lubi robić? Czym się 
pasjonuje? 
 
- Już jako dziecko jeździłam na 
obozy konne. Jeździectwo stało się 
moją pasją. Nie zrobiłam przerwy 
nawet wtedy, kiedy złamałam 
nogę…  
 

 
 
Obrazy z końmi i literatura zdobiły 
mój dom. Po moim pokoju hasały 
rożne zwierzaki – chomiki, świnki 
morskie, szynszyle, króliki oraz pies. I 
ten pozostał do dziś – wspomina 
pani Joanna.  
Jako nastolatka przeżyła także  
przygodę z  tańcem  klasycznym.  
- Bardzo go pokochałam, zresztą 
taniec mam chyba w genach bo i 
mama, i siostra brały udział w 
turniejach. I wszystkie spotkałyśmy 
swoich mężów  w klubach.  
Dzisiaj jednak największą pasją 
naszej bohaterki są jej dzieci: 6-
letnia i 13-letni Radek – pasjonat 
informatyki.  -  Rozśmieszają mnie w 
czasie spotkań rodzinnych, 
towarzyskich,  gdy poruszany jest 
temat   Eventus. Zaczynają wtedy 
śpiewać na wymyślona przez siebie 
melodie:  dochodzenie 
odszkodowań, odszkodowań, 
odszkodowań…  Nie wiem  skąd im 
się to wzięło, ale jest to bardzo 
zabawne. 
 
Pani Joanna pracuje w Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań już 
prawie dwa lata. -  Od początku  
wiedziałam, że jest to coś, co chcę 
robić. Uwielbiam pomagać ludziom. 
Ich uśmiech i wdzięczność 
utwierdzają mnie, że praca w 
Eventus to moje powołanie – mówi. 
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PrasÓWKA 
 

Odszkodowanie dla byłego 
pracownika jest kosztem firmy 

Pracodawca może odliczyć od 
przychodów rekompensatę 
wypłaconą osobie, z którą nie wiąże 
go już stosunek pracy – orzekł NSA. 

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, 
które w latach 2006–2010 
zatrudniało mężczyznę na 
stanowisku inżyniera ds. projektów. 
Rozwiązało z nim umowę bez 
zachowania trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia z powodu 
ciężkiego naruszenia obowiązków. 
Firma uznała, że pracownik działał 
na jej szkodę, ponieważ ujawniał 
informacje konkurentom na rynku.  

Mężczyzna nie zgodził się z tym i 
domagał się zmiany świadectwa 
pracy. Gdy to nie poskutkowało, 
złożył pozew do sądu. Twierdził, że 
podane przez byłego pracodawcę 
przyczyny rozwiązania umowy były 
nieprawdziwe. Zażądał 18 tys. zł 
odszkodowania, czyli równowartości 
trzech pensji. 

W trakcie procesu doszło do ugody. 
Firma zgodziła się wypłacić 
odszkodowanie. Z tego powodu 
spytała Izbę Skarbową w Poznaniu, 
czy może zaliczyć je do kosztów. 
Izba odpowiedziała, że nie, 
ponieważ takiego odszkodowania 
nie można powiązać ani z 
osiągniętym, ani z planowanym 
przychodem spółki. Były pracownik 
nie ma już wpływu na ekonomiczny 
wynik spółki – podkreślił organ. 

Firma się z tym nie zgodziła i złożyła 
skargę do sądu. Jej pełnomocnicy 
argumentowali, że gdyby nie 
wypłata odszkodowania, to spółka 
naraziłaby się na inne koszty 
związane z wypłatą 
zadośćuczynienia, odsetkami i 
kosztami egzekucyjnymi. 
Interpretację tę uchylił WSA we 
Wrocławiu, a jego rozstrzygnięcie 
utrzymał w mocy NSA. W ocenie 
sądu kasacyjnego, odszkodowanie 
dla byłego pracownika należy do 
kategorii kosztów pracowniczych i 
jest traktowane jak wynagrodzenie, 
bez względu na to, kiedy zostało 
wypłacone. 

Źródło: Przemysław Molikm, Gazeta Prawna 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/79
0279,odszkodowanie-dla-bylego-
pracownika-jest-kosztem-firmy.html 
 
 
 

*** 
 

Będzie więcej roszczeń o 
odszkodowania za szkody 
wyrządzane np. przez wilki 

 
Skarb Państwa tylko w pierwszej 
połowie 2014 r. wypłacił ponad 2,3 
mln zł za szkody wyrządzone m.in. 
przez bobry czy wilki. W tym roku ta 
kwota wzrośnie m.in. z powodu 
wyroków TK, które dadzą prawo 
ubiegania się o rekompensaty 
większej liczbie poszkodowanych.  
 
Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,91446,16452613,Bedzie
_wiecej_roszczen_o_odszkodowania_za_szk
ody_wyrzadzane.html#ixzz3BVVVLYbd 
 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/79
http://wyborcza.pl/1,91446,16452613,Bedzie

