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Odszkodowanie 

za potrącenie 
 
Kobieta została potrącona na ulicy 

przez kierowcę samochodu 

osobowego. Siła uderzenia była tak 

duża, że poszkodowana została 

wyrzucona na kilka metrów. W 

wyniku zdarzenia doznała licznych 

obrażeń ciała. Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań uzyskał 

odszkodowanie w wysokości 30.000 

zł zadośćuczynienia, dodatkowo 

zwrot kosztów opieki, dojazdów oraz 

kosztów leczenia. Sprawa jest w 

toku, walczymy o wyższe 

odszkodowanie. 

 

Słaba widoczność, nieuwaga 

kierowcy, alkohol – powodów 

potrącenia pieszych czy 

rowerzystów może być wiele. Kiedy 

poszkodowanemu należy się 

odszkodowanie i co powinien w 

takiej sytuacji zrobić? 

- Dla ubezpieczyciela najważniejsze 

są dowody, w szczególności 

dokumenty, które powstały w 

związku z przedmiotowym 

zdarzeniem i oświadczenia 

bezpośrednich świadków zdarzenia. 

Jeżeli na miejscu interweniują służby 

porządkowe, zwłaszcza policja, 

wówczas ubezpieczyciel będzie w 

dużej mierze opierać się na 

ustaleniach poczynionych przez te 

służby. Jeżeli na miejscu zdarzenia  

nie interweniuje policja, warto 

poprosić ewentualnych świadków o 

numery telefonów do kontaktu i 

poprosić o złożenie stosownych 

oświadczeń na okoliczność 

powstania i przebiegu szkody  – 

mówi Wojciech Kloska, dyrektor 

Departamentu Likwidacji Szkód 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 

Zanim jednak zaczniemy gromadzić 

dowody szkody, powinniśmy 

(oczywiście w miarę możliwości) 

zatrzymać pojazd, który 

spowodował wypadek, 

zabezpieczyć teren dookoła oraz 

wezwać policję i pogotowie. Jeśli 

sprawca poczuwa się do winy i nie 

zachodzą przesłanki , które powinny 

skutkować wezwaniem policji na 

miejsce zdarzenia, wówczas należy 

spisać oświadczenie. Powinno ono 

zawierać: dane osobowe osób 

biorących udział w zdarzeniu, dane 

pojazdów, dane świadków, numer 

polisy ubezpieczenia OC sprawcy 

oraz nazwę ubezpieczyciela, a 

także bardzo dokładny opis 

przebiegu kolizji. 

Należy jak najszybciej zgłosić szkodę 

do ubezpieczyciela sprawcy 

wypadku. Zgłoszenie powinno 

zawierać, m.in. nasze dane 

osobowe, dane uszkodzonego 

pojazdu, opis szkody i wskazanie 

mechanizmu jej powstania, a także  

numer polisy OC sprawcy szkody i 

dane jednostki policji, która 

interweniowała na miejscu 

zdarzenia bądź kserokopię 

oświadczenia sprawcy wypadku.  
 

Fot. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_A-

34.svg?uselang=pl 

Autor: mstankie 

Fot. z okładki:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wypad

ek_zabezpieczenie_g%C5%82owy_poszkodowa

nej.JPG 

Autor: Reytan 
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Przykładowe sprawy 

 

 

Uzyskane odszkodowanie: 70 000 zł 

Rok zdarzenia: 2012 

 

Poszkodowana jechała prawidłowo 

rowerem i została potrącona przez 

kierującego samochodem 

osobowym. W wyniku zdarzenia 

doznała wielu obrażeń ciała. 

Obrażenia te wywołują bóle o 

dużym natężeniu oraz uciążliwości w 

życiu codziennym.  

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wywalczył na drodze 

przed- sądowej 70 000 zł (ugoda 

przed sądowa ). 

 

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie: 80 000 zł  

Rok zdarzenia: 2009 

 

Na skutek wypadku 

samochodowego poszkodowana 

doznała wielu złamań, m.in. 

stłuczenia płuca i urazu głowy. 

Wypadek uczynił z kobiety osobę 

częściowo niesprawną, 

wymagającą stałej opieki osób 

trzecich. Do dnia dzisiejszego 

odczuwa ona skutki wypadku i 

zgodnie z opinią specjalistów będzie 

je odczuwać jeszcze przez bardzo 

długi czas.  Istnieje również 

podejrzenie, iż niektóre z nich w toku 

rehabilitacji ulegną jedynie 

zmniejszeniu, jednakże nie zostaną 

całkowicie wyeliminowane. 

Koszt opieki wyliczono przyjmując 

stawkę ryczałtową w wysokości 

10.000 zł. Poszkodowana od dnia 

wypadku do dnia dzisiejszego 

potrzebuje pomocy osób trzecich.   

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań na drodze przed- 

sądowej wywalczył 2.000 zł 

natomiast na drodze sądowej 

80.000 zł plus odsetki.  

 

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie:  

73 000 zł plus odsetki 

Rok zdarzenia: 2007 

Poszkodowany jechał ciągnikiem 

(jako pasażer). W pewnym 

momencie otworzył jego drzwi. 

Wyskakując z ciągnika poślizgnął 

się, przewrócił się i został 

przejechany przez tylne koło 

ciągnika. Poszkodowany doznał, 

między innymi poważnych złamań i 

potłuczeń. Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wywalczył 73.000 zł 

odszkodowania plus odsetki. 

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie: 25 000 zł. 

 

Poszkodowany jechał jako pasażer 

pojazdem, który uczestniczył w 

zdarzeniu drogowym. Sprawcą 

wypadku była osoba prowadząca 

pojazd. Na skutek zdarzenia 

poszkodowany doznał obrażeń 

ciała w postaci, między innymi 

licznych złamań i odmy 

opłucnowej. Poszkodowany po 

wypadku nie był w stanie 

wykonywać codziennych czynności. 

Z uwagi na doznane obrażenia 

wymagał opieki i pomocy osób 

trzecich. Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wywalczył na drodze 

przed- sądowej: 25.000 zł. Sprawa 

jest w toku.  
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PrasÓWKA 

Nie daj się nabrać na tę sprytną 

sztuczkę handlarzy! 

Są tacy, którzy kupując samochód 

sprowadzony z zagranicy, starannie 

go sprawdzają. Jednak często od 

tego, jaki pojazd kupujemy, 

ważniejsze bywa - od kogo. Tym 

bardziej, że w polskich realiach 

większość nabywców o faktycznym 

sprzedawcy nie wie nic. I popełnia 

przestępstwo. Posłuchajcie... 

Ładna nazwa brzmi: "umowa 

połówkowa". Mniej elegancko, 

a handlarze samochodowi nie 

dbają raczej o poprawność 

polityczną, mówi się o umowach 

"na Niemca", "na Włocha" lub zgoła 

"na turasa". O co chodzi - wiadomo. 

W umowie, którą handlarz podsuwa 

nam do podpisania w momencie 

kupna auta, są już danego 

rzekomego właściciela samochodu. 

Właściwie kogokolwiek, ale na 

pewno nie faktycznego 

sprzedawcy, czyli tego, który 

inkasuje pieniądze. Pozostaje tylko 

wpisać dane kupującego (stąd: 

"umowa połówkowa", ponieważ już 

w połowie jest wypełniona). 

Wszystko po to, żeby nigdzie się nie 

pojawiły dane pośrednika, który 

działając w ten sposób chce 

uniknąć jakichkolwiek obciążeń 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.  Od 

strony formalnej po prostu go nie 

ma. 

Czytaj więcej na 

http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/f

elietony/news-nie-daj-sie-nabrac-na-te-

sprytna-sztuczke-

handlarzy,nId,1541013#iwutm_source=past

e&utm_medium=paste&utm_campaign=fir

efox 

 

 

*** 

Poślizgnął się na oblodzonej 

jezdni. Miasto wypłaci mu  

20 tys. zł odszkodowania 
 

W 2010 roku przy ul. Słubickiej 

we Wrocławiu Pan Henryk, 

licencjonowany taksówkarz chciał 

odśnieżyć auto, ale poślizgnął się 

na oblodzonej jezdni. Rozbił kolano 

i przeszedł operację. Uraz okazał się 

jednak na tyle poważny, że pan 

Henryk przez rok nie mógł 

pracować. Zaskarżył miasto 

i wygrał. Wyrokiem sądu wrocławski 

magistrat musi mu teraz wypłacić 20 

tys. zł odszkodowania. (…) 

 

W sądzie przekonywał, że gmina 

Wrocław nie wywiązała się ze 

swojego obowiązku i nie zadbała 

o odśnieżenie jezdni. Jak 

informowali jednak obrońcy 

magistratu w tym dniu słupki 

termometrów były powyżej zera. 

Na dodatek, jak dowiedli 

przedstawiciele urzędników, pan 

Henryk już wcześniej cierpiał 

na różne schorzenia, stąd jego 

problemy z nogą. 

 

Jak stwierdził sąd w uzasadnieniu 

wyroku "postój taksówek to bardzo 

uczęszczane przez mieszkańców 

miejsce, a o takie miasto powinno 

dbać ze szczególną starannością". 

Przyznał taksówkarzowi 20 tysięcy 

złotych odszkodowania. Wyrok 

nie jest prawomocny.  
 

Czytaj więcej na 

http://www.wprost.pl/ar/476750/Poslizgnal-

sie-na-oblodzonej-jezdni-Miasto-wyplaci-

mu-20-tys-zl-odszkodowania/ 
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e-SZKOLENIA 

 
 

 

 

 

 

13.11 Zwrot Utraconych Korzyści 

Renta Powypadkowa 

20.11 Polisy NW, posagowe i na życie 

Świadomość, wiedza, możliwości poszkodowanych, a rola 

27.11 Szkody w mieniu 

 Wymagane dokumenty do prowadzenia sprawy 

4.12 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów 

 Zdrowotnych 

 
 

Zapraszamy na e-SZKOLENIA merytoryczne dla partnerów. 

Szkolenia odbywać się będą tradycyjnie w czwartki o godzinie 19:00. 

Szkolenia są obowiązkowe. Serdecznie zapraszamy. 
 
 

*** 
 
 

Odwiedźcie nas na naszym profilu na facebook-u: 

https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan. Od czerwca 

jesteśmy także na Google+, gdzie także możecie nas obserwować! 
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Ankieta z nagrodą! 

Jak powinien wyglądać nasz Biuletyn? To pytanie stawiamy dziś Państwu. Cały czas się 

zmieniamy. Chcemy, by nasz Biuletyn spełniał wszystkie Państwa 

oczekiwania. Dlatego dziś to Was pytamy, co powinniśmy jeszcze 

zmienić. Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej do końca 

listopada na maila: obaid@dochodzenieodszkodowan.pl  

Odpowiadając na pytania można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

Spośród osób, które prześlą nam wypełnioną ankietę, wylosujemy 

nagrodę – odtwarzacz MP3.  

1. Obecny Biuletyn: 

 czytam od deski do deski 

 czytam wybrane artykuły 

 przeglądam 

 nie czytam w ogóle 

2. Biuletyn jest dla mnie przede wszystkim: 

 Źródłem wiedzy o Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

 Możliwością zintegrowania się z resztą pracowników 

 Źródłem bieżących informacji z branży 

 Atrakcyjnym materiałem dla klienta 

3. Które z działów w naszym Biuletynie są najmniej atrakcyjne 

 Temat z okładki 

 Przykładowe sprawy 

 Pasje Eventusów 

 Wywiad 

 PrasÓWKA 

 Informacje o szkoleniach 

Ponieważ……………………………………………………………………………………… 

4. Moim zdaniem w Biuletynie powinny się znaleźć działy 

dotyczące:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co jeszcze zmienilibyście Państwo w Biuletynie: 

 Szatę graficzną 

 Liczbę stron …………………. 

 Okładkę………………………. 

 ………………………………….. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


