
numer 18, lipiec 2012

W numerze:
− „Polak mądry przed szkodą”- wakacyjne ABC zmotoryzowanego
− Dni Pola w Grubnie i Dni Włocławka- relacje
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WYDARZENIA   

DNI WŁOCŁAWKA

W  dniach  16-17.06.2012r.  dzięki 
uprzejmości  Kierownika  Regionu 
Włocławek  Pana  Ryszarda  Felsza 
mogliśmy zareklamować  naszą firmę 
na Dniach Włocławka. 

„Kancelaria  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań,  zaprezentowała  się 
mieszkańcom  Włocławka, 
wystawiając  podczas  Dni  Włocławka 
stoisko  reklamowe.  Pomimo  pogody 
w kratkę impreza była bardzo udana, 
rozdaliśmy  wiele  ulotek  i  
przeprowadziliśmy  rozmowy  podczas 
których  przedstawiliśmy 
Włocławianom  zakres  działalności  
firmy  EVENTUS.  Nawiązaliśmy  kilka 
kontaktów.  W  rozdawaniu  ulotek 
pomagały  nam  całe  rodziny,  przez 
dwa  dni  rozdaliśmy  ponad  2000 
ulotek”  Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań  reprezentowało  AUF 
Trend”.

DNI POLA W GRUBNIE

W tych samych dniach naszą firmę na 
Dniach  Pola  w  Grubnie 
zaprezentowała  Pani  Lucyna 
Kossakowska,  partner  z  regionu 
Świecie. 

„Poszukując dotarcia do klienta ażeby 
umożliwić mu przekazania informacji  
na temat działalności naszej pracy -  
postanowiłam  pojechać  na  otwarte  
spotkanie z dużą ilością ludzi  którzy 
przyjechali  na  przegląd  rolniczy.  
Kierując  się  tym,  że  ta  grupa  ludzi  
jest  bardzo  narażona  na  liczne  
kolizje,  wypadki  podczas  prac 
rolniczych  oraz  innych  prac 
gospodarczych.  Zauważyłam,  że  w 
spotkaniu  brali  udział  ludzie  
zaproszeni  na to spotkanie  z innych  
województw.  Na  spotkanie  zabrałam 
ze sobą moją współpracownicę panią  
Sylwię  Janeczek  oraz  pana  Dariusza 
Wilczyńskiego.  Naszym  zadaniem 
było  dotrzeć  do  dużej  grupy  ludzi,  
poinformować  o  naszej  działalności  
oraz  przybliżyć  zakres  naszej  pracy.  
Przekazaliśmy  setki  ulotek  oraz 
wizytówek.  Zainteresowanych 
informowaliśmy,  że  jesteśmy  gotowi 
pomóc w chwili  zaistnienia potrzeby.  
Naszym zadaniem było zaistnieć oraz  
zwrócić  uwagę  na  działanie  naszej  
firmy.”

AWANS PARTNERA
Od  czerwca  bieżącego  roku  Nasz 
Partner  Krzysztof  Iskierka  z 
Trójmiasta  został  Partnerem  na 
poziomie Ruby.

 Serdecznie gratulujemy!
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SPRAWA   

W  lipcowym  numerze 
„Twój Eventus” w cyklu 
pt.  ”Sprawy  pozyskane” 
przedstawiamy wypadek 
komunikacyjny  ze 
skutkiem śmiertelnym.

Data: luty 2011r.

Zakład 
ubezpieczeń:

UFG

Kwota: 54000zł
sprawa  w 
toku

Poszkodowany  zgłosił  się  do 
Eventus  Dochodzenie 
Odszkodowań z prośbą o pomoc w 
uzyskaniu  odszkodowania  za 
śmierć żony. 
Dnia 04-02-2011r. Poszkodowana, 
będąc pasażerką pojazdu stała się 
uczestniczką wypadku drogowego. 
Na  skutek  doznanych  rozległych 
obrażeń  ciała,  poniosła  śmierć. 
Kierujący  pojazd,  chcąc  uniknąć 
kolizji z pojazdem nadjeżdżającym 
z  przeciwnego  kierunku  jazdy, 
maksymalnie zbliżył się do  prawej 
krawędzi  jezdni  i  podjął  manewr 
hamowania. Z uwagi na panujące 
złe  warunki  pogodowe  oraz 
zalegające  na  jezdni  błoto 
pośniegowe,  samochód  wpadł  w 

poślizg  i  uderzył  w  przydrożne 
drzewo. 
Mąż Poszkodowanej zgłosił  się do 
Eventusa, ponieważ sam nie był w 
stanie  walczyć  o  odszkodowanie. 
Dzięki szczegółowemu wypełnieniu 
formularza  zgłoszenia  szkody 
dotyczącego śmierci osoby bliskiej 
przez Partnera uzyskaliśmy ważne 
informacje  dotyczące   wpływu 
utraty  bliskiej  osoby  na  życie 
Uprawnionego.
Po złożeniu stosownych wniosków 
do  Ubezpieczeniowego  Funduszu 
Gwarancyjnego  mąż 
Poszkodowanej  otrzymał  40000zł 
w  tym  10000zł  tytułem 
stosownego  odszkodowania  za 
znaczne  pogorszenie  się  sytuacji 
życiowej  oraz  30000zł  tytułem 
zadośćuczynienia.  Sprawa  jest 
nadal w prowadzeniu.

 Dodatkowo  Poszkodowany  oddał 
do  prowadzenia  swoją  sprawę  o 
odszkodowanie.  Nasz  Klient  w 
wyniku  wypadku  doznał 
wstrząśnienia mózgu, urazu głowy, 
ogólnych  potłuczeń.  Dzięki 
działaniom  pracowników  Eventus 
Dochodzenie  Odszkodowań 
Poszkodowany  otrzymał  kwotę 
14000zł zadośćuczynienia. Sprawa 
została zakończona pozytywnie. 
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ARTYKUŁ  

Polak mądry przed szkodą, 
czyli wakacyjne ABC 
zmotoryzowanego :)

CZ. I 
OC, Zielona Karta, ubezpieczenie 

graniczne?

Jeżeli   wybieramy  się 
samochodem  do  jednego  z  krajów 
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego 
lub Szwajcarii, Chorwacji czy Andory to 
możemy śmiało jechać z wykupionym w 
Polsce  ubezpieczeniem  OC.  Dzięki 
ubezpieczeniu,  w  razie  wyrządzenia 
szkody,  osoby  poszkodowane  mogą 
ubiegać  się  o  odszkodowanie  z  polisy 
OC  wykupionej  na  nasz  pojazd  u 
krajowego  ubezpieczyciela.  Dzięki 
wysokiej  sumie  ubezpieczenia,  polisa 
chroni,  także  interesy  majątkowe 
odpowiedzialnego  cywilnie.  Warto 
podkreślić,  że  ubezpieczenie  OC 
posiadaczy  pojazdów  mechanicznych 
jest  ubezpieczeniem  obowiązkowym  i 
każdy  posiadacz  pojazdu 
mechanicznego  ma  obowiązek  jego 
wykupienia, oczywiście może to uczynić 
w  dowolnym  zakładzie  ubezpieczeń, 
który  oferuje  swoim  klientom 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych.

Ubezpieczenie  Zielonej  Karty 
musimy wykupić,  jeżeli  wybieramy się 
samochodem  w  podróż  do  takich 
krajów jak: Albania, Ukraina, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Rosja, Mołdawia, 
Macedonia,  Maroko,  Turcja,  Tunezja, 
Izrael  czy  Iran.  Dzięki  temu 
ubezpieczeniu  kierowca  pojazdu 
zarejestrowanego  za  granicą  nie  musi 
wykupywać  ubezpieczenia  OC 
komunikacyjnego  po  przekroczeniu 
granicy każdego z wyżej wymienionych 
państw.

Posiadacze  pojazdów 
mechanicznych  zarejestrowanych  poza 
obszarem EOG i Szwajcarii, wjeżdżając 
do  tych  krajów  bez  certyfikatu  tzw. 
Zielonej  Karty,  zobowiązani  są  przed 
przekroczeniem  granicy  zawrzeć  tzw. 

ubezpieczenie graniczne z minimalnym 
30-dniowym czasem ubezpieczenia.

Cz. II
Wypadek za granicą i co dalej?

Jeżeli   dojdzie  do  wypadku 
komunikacyjnego z udziałem pojazdów 
zarejestrowanych w Polsce,  sprawstwo 
nie budzi wątpliwości i nie zachodzi inna 
okoliczność,  z  powodu  której 
powinniśmy wezwać policję na miejsce 
zdarzenia,  wówczas  wystarczy:  spisać 
oświadczenie   o  okolicznościach 
zdarzenia,  zdobyć  informacje  o 
numerze polisy i zakładzie ubezpieczeń, 
w  którym  ubezpieczony  jest  pojazd 
sprawcy,  spisać  numer  rejestracyjny  i 
markę pojazdu oraz dane kierującego. 
Szkodę  można  zgłosić  do 
ubezpieczyciela sprawcy po powrocie do 
kraju.  W sytuacji  wypadku z udziałem 
pojazdu zarejestrowanego w  państwie 
EOG lub Szwajcarii,  dodatkowo należy 
uzyskać  informację  o  kraju  rejestracji 
pojazdu, a następnie zgłosić do zakładu 
ubezpieczeń,  w  którym  sprawca 
posiadał  ubezpieczenie  OC  lub  do 
reprezentanta  do  spraw  roszczeń 
zagranicznego  zakładu  ubezpieczeń  w 
Polsce. 

W  przypadku  zdarzenie  z 
udziałem  pojazdu  spoza  EOG, 
posiadającego  ważną  Zieloną  Kartę, 
możemy  wezwać  policję  lub  spisać 
oświadczenie  o  okolicznościach 
zdarzenia  i  dodatkowo  uzyskać 
informację:  o  numerze  i  okresie 
ważności  Zielonej  Karty,  o  zakładzie 
ubezpieczeń,  który  wystawił  Zieloną 
Kartę,  o  numerze  rejestracyjnym 
pojazdu  oraz  o  danych  kierującego. 
Szkodę  zgłaszamy  do  Biura 
Narodowego  kraju  zdarzenia,  które 
udzieli  informacji  o  dalszym 
postępowaniu.  Jeżeli  do  wypadku 
dojdzie z udziałem pojazdu spoza EOG 
na  terytorium tego  państwa,  wówczas 
szkodę  zgłaszamy  bezpośrednio  do 
zakładu  ubezpieczeń,  w  którym 
sprawca  wykupił  ubezpieczenie  OC 
komunikacyjne. 
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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 – 07 – 04 godzina 19:00

2012 – 07 – 18 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:

2012-07-11 godzina 19.00

2012-07-25 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:

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

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.

2012-08-02 godz. 19.00                  1. Wypadki przy pracy. 2. Wypadki w rolnictwie.

2012-08-09 godz. 19.00  1.  Szkody z OC ogólnego: potknięcia,  poślizgnięcia.  2.  Szkody z OC  
ogólnego- nietypowe przypadki( markety, pogryzienia, zatrucia)

2012-08-23 godz. 19.00 1. Szkody z OC komunikacyjnego. 2. Jakich spraw nie podejmujemy się 
prowadzić?

2012-08-30 godz. 19.00 1. Polisy NNW- posagowe, na życie. 2. Szkody w mieniu.

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

Wypełnij  wiersze  i  kolumny  cyframi  od  1  do  9  w  taki  sposób,  aby  w 
każdym  wierszu  i  każdej  kolumnie,  oraz  w  każdym  kwadracie  3x3 
oznaczonym  pogrubioną  linią,  poszczególne  cyfry  nie  powtarzały  się. 
Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie 
można powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra. 

Powodzenia!

2 8 7

3 8

8 1 4

4 7 6

8 4

1

9 8 6

8 9

2 5 4

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

Serdecznie gratulujemy!
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