
numer 17, czerwiec 2012

W numerze:

− Eventus na terenie społeczności lokalnej - Festyny
− Wywiad z Maciejem Mądrzyckim – partnerem z Bydgoszczy
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WYDARZENIA   

FESTYN W MINIKOWIE

13  maja  2012  roku  w  Kujawsko-
Pomorskim  Ośrodku  Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie odbyły się Targi 
Turystyczno-Ogrodnicze „LATO na WSI”. 
W  targach  uczestniczyło  ponad  300 
wystawców.  Naszym przedstawicielem 
był  Partner  z  regionu  NAKŁO  Pan 
Zdzisław  Walus.  Mimo  fatalnych 
warunków  atmosferycznych,  targi 
cieszyły  się  dużą  frekwencją. 
Zwiedzający  wystawę  dzięki  nam-  po 
raz pierwszy mogli poznać  możliwości 
uzyskania  należnego  odszkodowania 
oraz  sposób  gromadzenia  niezbędnej 
dokumentacji.  W  trakcie  trwania 
festynu  rozdaliśmy  ulotki  oraz  inne 
materiały reklamujące naszą firmę. 
Poniżej  przedstawiamy  zdjęcia  z 
wystawy.

FESTYN W MIROWIE

1-go  maja  br  dzięki  pomocy  naszego 
Partnera  z  regionu  Sosnowiec  Pana 
Tomasza  Galińskiego  mogliśmy po  raz 
kolejny zaprezentować naszą firmę na 
festynie  w  Mirowie  w  województwie 
śląskim. Każdy zainteresowany uzyskał 
niezbędne  informacje  na  temat 
odszkodowań. 

Miejmy  nadzieję,  że  takie  okazje 
przekonają  ludzi  do  walki  o  swoje 
odszkodowanie.

SONDA 
 ”EURO 2012”

Czy  Polsce  uda  się  wyjść  z  grupy  
podczas Euro 2012?

a) tak

b) nie 

Opinie  prosimy  kierować  na  maila 
partnerzy@dochodzenieodszkodow
an.pl
Wyniki  sondy  wśród  naszych  Klientów 
oraz  Partnerów  przedstawimy  w 
najbliższym numerze.  Zobaczymy,  czy 
uda  nam  się  przewidzieć  losy  naszej 
reprezentacji:)
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SPRAWA   

W czerwcowym numerze 
„Twój Eventus” w cyklu 
pt.  ”Sprawy  pozyskane” 
przedstawiamy wypadek 
komunikacyjny w skutek 
którego  Poszkodowany 
doznał 
wielonarządowych 
obrażeń ciała.

Data: czerwiec 2010r.

Zakład ubezpieczeń: PZU

Kwota: 141.195,75 
sprawa w toku

Klient  dnia  18-06-2010r.  stał  się 
uczestnikiem  kolizji  drogowej. 
Nasz  Klient  pracował  w  firmie 
transportowej.  Przyczyną 
wypadku,  było  nieustąpienie 
pierwszeństwa  przejazdu  przez 
nadjeżdżającego  z  przeciwnego 
kierunku  kierowcę.  Na  miejsce 
zdarzenia została wezwana policja 
oraz  karetka  pogotowia,  która 
przetransportowała 
Poszkodowanego  do  Szpitala.  W 
wyniku  zdarzenia  u  naszego 
Klienta  zdiagnozowano  złamania 
kręgosłupa  szyjnego,  uraz 
czaszkowo-  mózgowego,  ostrą 
niewydolność  oddechową 
wystąpiło  nagromadzenie wolnego 

płynu  w  podbrzuszu  oraz  obu 
jamach  opłucnowych.  Wystąpiła 
także  odma  opłucnowa 
lewostronna z zapadnięciem płuca 
lewego  oraz  przemieszczeniem 
cienia śródpiersia na stronę prawą.
Klient  zgłosił  się  do  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań  z 
prośbą  o  pomoc  w  uzyskaniu 
odszkodowania.  Po 
przeprowadzonych  działaniach 
przez  Naszą  firmę  Poszkodowany 
otrzymał  kwotę  bezsporną  w 
wysokości  30000zł.  Po 
uzupełnieniu  dokumentacji 
Poszkodowanemu  przyznano 
kolejne 33350zł zadośćuczynienia. 
Po kolejnym uzupełnieniu roszczeń 
oraz  przeprowadzonej  komisji 
lekarskiej  dzięki  działaniom 
Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań  została  przyznana 
kolejna kwota 35000zł. 
Dodatkowo przy zgłoszeniu sprawy 
do  Zakładu  Ubezpieczeń 
wnieśliśmy  roszczenie  o  zwrot 
kosztów  leczenia  oraz  zwrot  za 
dojazdy związane z  leczeniem po 
wypadku. Poszkodowany otrzymał 
łącznie 845,75zł.

Dotychczas  w  wyniku  działań 
Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań dla Klienta udało się 
wywalczyć kwotę 141.195,75zł.
Sprawa  jest  w  dalszym 
prowadzeniu.
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WYWIAD   

W  aktualnym  biuletynie 
rozmawiamy z Panem Maciejem 
Mądrzyckim  -  partnerem  z 
regionu  Bydgoszcz  na  temat 
współpracy  z  Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań.

Marta Rucińska: Witam.
Maciej Mądrzycki: Witam.

MR:  Dlaczego  pomaga  Pan 
osobom Poszkodowanym?
MM:  Przede  wszystkim  pomocą 
osobom  poszkodowanym  zająłem 
się dlatego, że po kilku rozmowach 
z  takimi  osobami  stwierdziłem,  że  
ludzie nie są świadomi swoich praw 
do  odszkodowania.  Początkowo 
pomagałem  osobom  z  mojego 
otoczenia, jednak po jakimś czasie  
ilość osób potrzebujących znacząco 
wzrosła. 

MR:  W  jaki  sposób  organizuje 
sobie Pan pracę?
MM:  Swoją  pracę  staram  się 
organizować w ten sposób, żeby ze  
wszystkim  zdążyć  na  czas  i  nie 
zostawiać zaplanowanych rzeczy na 
kolejne  dni.  Przede  wszystkim 
pomaga  mi  w  tym  kalendarz,  w 
którym  zapisuje  po  kolei  rzeczy,  
które  mam  do  wykonania  w 
poszczególnym dniu. Jeżeli chodzi o  
pracę  w  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań  każdorazowo  przy 
spotkaniu  z  klientem  staram  się  
wytłumaczyć  wszystko,  tak  aby 
klient nie miał żadnych wątpliwości  
po  podpisaniu  umowy.  Ważną 
czynnością  jaką  wykonuję  jest  
szczegółowe wypełnienie wszystkich 
niezbędnych  dokumentów,  które 
pomagają  likwidatorom  sprawnie 
przeprowadzić  sprawę.  Moim 
zadaniem  jest  przygotowanie 
dokumentacji  w  ten  sposób,  aby 
osoby  pracujące  w  centrali  nie  
musiały  zbyt  długo  czekać  na 
niezbędne  dokumenty,  a  tym 

samym, żeby klient czuł, że oddaje  
sprawę w dobre ręce. 

MR:  Jakie  pytania  najczęściej  
zadają  osoby  Poszkodowane 
przed podpisaniem umowy?
MM: Jest kilka takich pytań:
1.  Jaki  procent  prowizji  pobieramy 
za prowadzenie sprawy?
2. Jak długo trwa likwidacja szkody?
3.Jeżeli  zakład  ubezpieczeń  nie 
będzie  chciał  wypłacić  
odszkodowania,  czy  poprowadzimy 
sprawę na drodze sądowej?
4.  Czy  mam  szanse  na 
odszkodowanie,  jeżeli  sprawca 
zbiegł  z  miejsca  zdarzenia  lub  nie  
ma polisy?

MR: Czy sprawia Panu trudność 
rozmowa  z  osobami 
poszkodowanymi?
MM: Raczej nie, w przypadku kiedy 
nie  znam  odpowiedzi  na  pytanie  
zawsze  mogę  skonsultować  się  z 
likwidatorami  w  Eventusie,  którzy 
rzeczowo  odpowiedzą  mi  na  moje 
wątpliwości.  Wolę  w  tej  sytuacji  
zadzwonić do biura, aniżeli miałbym 
wprowadzić  klienta  w  błąd. 
Przyznaję, iż najciężej rozmawia mi  
się z osobami, które utraciły kogoś  
bliskiego.  Chyba  nie  ma  takiej  
osoby,  która  bez  żadnych 
problemów radzi sobie z tego typu 
sytuacjami. 

MR:  Jak  układa  się  Panu 
współpraca  z  Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań?
MM:  Lubię  być  częścią  zespołu,  w 
którym praca dobrze współbrzmi jak 
harmonia chóru.

MR: Dziękuję za wywiad.
MM: Dziękuję
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SZKOLENIA   

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:

2012 – 06 – 20 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 Marty Rucińskiej 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”
Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych szkoleń:

2012-06-13 godzina 19.00
2012-06-27 godzina 19.00

UWAGA!
Za nami kolejny cykl szkoleń merytorycznych. Prowadzone szkolenia rodzą nowe tematy o których warto 
wspomnieć. Dlatego specjalnie dla Państwa organizujemy kolejne cykle:
Cykl wiosenny:

2012-06-14  godz. 17.30 1. Wypadki przy pracy. 2. Wypadki w rolnictwie.

2012-06-21 godz.  17.30 1.  Szkody  z  OC  ogólnego  –  nietypowe  przypadki  (markety,
pogryzienia,  zatrucia.  2.  Szkody  z  OC  ogólnego:  potknięcia, 

poślizgnięcia.

2012-06-28  godz. 17.30 1. Szkody OC komunikacyjne. 2. Jakich spraw nie podejmujemy 
się prowadzić. 

2012-07-05 godz. 19.00 1. Polisy NNW, posagowe, na życie kiedy możemy poprowadzić. 
2. Szkody w mieniu - kiedy możemy poprowadzić.

Cykl letni (cz. I):

2012-07-12 godz. 19.00 1.  Zdarzenia  medyczne.  2.  Odszkodowanie  za  śmierć  osoby  
bliskiej

2012-07-19 godz. 19.00 1. Jak poprawnie wypełniać  formularze. 2.  Jak należy czytać  
warunki umów.

2012-07-26 godz. 19.00 1. Szkody w pojeździe. 2. Roszczenia dodatkowe związane ze  
szkoda w pojazdach.

Przypominamy, że na każde z powyższym szkoleń mogą Państwo zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie 
maila na adres partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl 
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ROZRYWKA   

ROZRYWKA

1. Jak powinna wyglądać kolejna figura? 

2. Który z elementów nie pasuje do pozostałych? 

Pięć pierwszych osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie łamigłówki na 
adres  partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl otrzyma  nagrodę 
niespodziankę.

Sudoku  z  poprzedniego  miesiąca  prawidłowo  rozwiązała  Pani 
Marietta Mucha.

Serdecznie gratulujemy!
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