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numer 22, listopad 2012 
 

 

 

W numerze: 

 „Sprawy pozyskane”- odszkodowanie za obrażenia spowodowane 

wypadkiem komunikacyjnym 
 Zasady oględzin  
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Reklamy naszych Partnerów 
 
W najnowszym numerze biuletynu 
przedstawiamy kolejne formy reklamy 
naszych Partnerów. Ty razem zareklamował 
się na witrynie sklepowej Partner z 
Krotoszyna pan Andrzej Buda.  
Przypominamy, iż przed zamieszczeniem 
ogłoszenia lub reklamy prosimy o kontakt z 
biurem pod numerem tel. 52 376 83 35 w 
celu zaakceptowania projektu. 

 

 
 

Szkolenia merytoryczne 

 
Od połowy października rozpoczęliśmy nowy 
cykl szkoleń merytorycznych. Szczegóły 
dostępne w zakładce ”Szkolenia”. 
 
Zachęcamy do udziału! 
 

ZASADY OGLĘDZIN 

 
Kilka miesięcy temu nasz Partner Pan 
Tomasz Galiński z Sosnowca pomógł nam 
sporządzić jasne i konkretne zasady 
oględzin do sporządzenia notatki. W celu 
przypomnienia zamieszczamy je ponownie. 
Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w 
pracy.  
 

Zasada bezpośredniości – notatka z 
oględzin powinna być sporządzona na 
miejscu zdarzenia w obecności osób 
uczestniczących w oględzinach. 

 
Zasada komunikatywności –notatka z 
oględzin musi być tak zredagowana, aby 
czytający ją człowiek, który nie był na 
miejscu zdarzenia, mógł na jego podstawie 
łatwo zorientować się co do istotnych 
właściwości tego miejsca; zakaz 
pozostawiania wolnych miejsc w protokole, 
chodzi tu o to by wszystkie rubryki notatki 
były wypełnione lub zakreślone; nakaz 

unikania niepotrzebnych skreśleń i 
poprawek (poczynione należy opisać). 

 
Zasada zwięzłości opisu - redakcja 
tekstu powinna być syntetyczna, zwięzła i 
rzeczowa; należy opisywać fakty istotne, 
nie przeładowywać treści niepotrzebnym 
opisem sytuacji; należy odwoływać się do 
zdjęć, szkiców, stron świata. 

 
Zasada stosowania odpowiednich form 
gramatycznych - formy bezosobowej 
dokonanej, np. "…schody są 
wyszczerbione…"; czasu teraźniejszego,  

 
Zasada dokładności - w opisie czynności 
podejmowanych podczas oględzin należy 
uwzględnić nie tylko te działania, które dały 
jakiekolwiek wyniki, ale wymienić trzeba 
także wszystko to, co w ogóle zrobiono, tak 

aby czytający ten opis nabrał przekonania, 
że rzeczywiście niczego nie przeoczono lub 
zaniechano; w treści notatki  nie należy 
używać słów wieloznacznych, 
niezrozumiałych, nieostrych, np. mniej 
więcej, około, przypuszczalnie, w pobliżu, 
prawie, obok, tuż. 

 
Zasada obiektywizmu - prowadząc 
oględziny, należy ściśle opisywać zastany 
stan faktyczny, bez zamieszczania w treści 
notatki własnych wniosków i sugestii, nie 
wolno podawać nazw substancji 
(materiałów), jeśli nie ma pewności co to za 
substancja. 

 
Zasada zgodności dokumentacyjnej - 
dokumentacja uzupełniająca musi być 
zgodna z treścią notatki z oględzin; 
istnienie rozbieżności między notatką z 
oględzin a materiałem fotograficznym i 

szkicami stawia pod znakiem zapytania 
ustalenia z oględzin, a w konsekwencji 
powoduje odrzucenie przez sąd dowodu z 
oględzin. 

 
Zasada jednolitego nazewnictwa - 

podczas redagowania notatki konieczne jest 
konsekwentne stosowanie jednolitego 
nazewnictwa opisywanych przedmiotów; w 
miarę możliwości należy stosować jednolite 
jednostki miary, redagując tekst notatki z 
oględzin; stosować należy polski język 
literacki (zakaz stosowania gwary 
regionalnej lub środowiskowej).
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W listopadowym 
numerze „Twój Eventus” 
w cyklu pt. ”Sprawy 
pozyskane” przedsta- 
wiamy odszkodowanie 
za obrażenia ciała 
spowodowane 
wypadkiem 
komunikacyjnym.  
 

Data: Wrzesień  
2011r. 

Zakład 
ubezpieczeń: 

HDI 

Kwota: 40 300,00 zł 

 

 
Klientka poprosiła Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań o 
pomoc w uzyskaniu 
odszkodowania za obrażenia, 
których doznała w wypadku 

komunikacyjnym. Klientka dnia  
30-09-2011r. była pasażerką 
samochodu osobowego. Do 

wypadku doprowadził kierujący 
samochód osobowy, który 
najechał na tył pojazdu w którym 

znajdowała się nasza Klientka. W 
wyniku zdarzenia Poszkodowana 
doznała złamania w obrębie 
kolumny tylnej kręgu TH5  

z pourazowym ześlizgiem tylnym, 
pourazowego przesunięcia kręgu 
TH5 do kanału kręgowego na 

odległość 7,5 mm ze złamaniem 
jego tylnych fragmentów. 
Dodatkowo po przeprowadzeniu 

badań u naszej Klientki 
stwierdzono uciśnięty worek 
oponowy, stenozę kanału 

kręgowego oraz płyn w obu 

jamach opłucnowych. 
 

Po sporządzeniu zgłoszenia 

szkody do zakładu ubezpieczeń, 
w którym likwidator wystąpił o 
wypłatę zaliczki na poczet 
zadośćuczynienia, zwrot kosztów 

dojazdów oraz opieki. 
Początkowo HDI wypłaciło 640zł 
za dojazdy. Po uzupełnieniu 

dokumentacji zakład ubezpieczeń 
wypłacił kwotę bezsporną w  
wysokości 10000zł. Kolejna 

wypłata nastąpiła po 
przeprowadzonej komisji 
lekarskiej, podczas której u  
Poszkodowanej stwierdzono  

100% uszczerbek na zdrowiu.   
Naszej Klientce wypłacono 
26000zł. Dodatkowo po 

udokumentowaniu kosztów 
leczenia, zakład ubezpieczeń 
naszej klientce przyznał 

2656,42zł. oraz zwrot kosztów 
opieki w wysokości 1000zł. 
Poszkodowana do dzisiaj leczy 
się w związku z wypadkiem, nie 

może dojść do sprawności sprzed 
wypadku.       
Sprawa cały czas jest w 

prowadzeniu przez Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań. 
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„Najbardziej w pracy lubię 
atmosferę która panuje w 
biurze.” z Karoliną Dywicką 
rozmawia Marta Rucińska. 
 
 
MR: Witam serdecznie. 
KD: Witam. 
 

MR: Od kiedy pracujesz w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań oraz jakie 
stanowisko zajmujesz? 
KD: W Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań pracuje od lipca tego 
roku i zajmuje się zlecaniem 
ekspertyz sądowych, lekarskich, 
motoryzacyjnych itd. Po wykonaniu 
danej ekspertyzy przekazuje je do 
odpowiedniego specjalisty ds. 
odszkodowań.  
 
MR: Czy masz częsty kontakt z 

Klientem, jeżeli tak czy trudno prowadzi 
Ci się rozmowę z 
Poszkodowanymi?KD: Mój kontakt z 
Klientem jest sporadyczny. Czasami 
potrzebuję dodatkowej dokumentacji 
dla mecenasów czy radcy prawnego 
niezbędnej do wykonania kompletnej 
ekspertyzy.  Nie prowadzi mi się 
trudno rozmowy, ponieważ zawsze 
dzwonię o konkretny dokument, a 
Poszkodowany jest już 
poinformowany o całym przebiegu 
sprawy. Moje stanowisko bardziej 
wymaga kontaktu  z ekspertami 
wykonującymi zlecenie ekspertyzy. 
 
MR: Co lubisz najbardziej w swojej 
pracy? 
KD: Najbardziej w pracy lubię 
atmosferę która panuje w biurze. 
Cały zespół jest bardzo zgrany przez 
co wykonywanie obowiązków 
zależnych od innych pracowników 
nie jest problemem. Od początku 
mogłam liczyć na pomoc każdego.  
Poza tym bardzo lubię pracę 
”biurową” więc nie sprawia mi ona 

trudności.  
 
MR: Na jakie problemy najczęściej 

napotykasz w swojej pracy?              
KD: Najczęstszym problemem jest 
brak kolorowych zdjęć z miejsca 
wypadku, co jest podstawą dla 
mecenasów do poprowadzenia 
sprawy w sądzie. Najczęściej Klienci 
posiadają takie zdjęcia, więc jeśli nie 
przekażą  ich  w momencie 
zgłaszania sprawy do Eventus lub za 
pośrednictwem  Partnera, kontaktuje  
się z Poszkodowanymi i proszę o 
nie.  
Niekiedy problemem jest również to, 
że dosyć długo musimy czekać na 
dokumenty, które są niezbędne do 
oddania sprawy do sądu. 
 
MR: Jakie najczęściej pytania zadają 

Klienci?  
KD: Najczęściej Klienci pytają o to, 
jak długo potrwa prowadzenie 
sprawy lub jaką kwotę 
odszkodowania uda nam się 
wywalczyć? Niekiedy pytają również 
o to 
 

MR: Jak myślisz, za co Poszkodowani 
cenią Eventusa? 
KD: Myślę, że najbardziej Klienci 
cenią Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań za profesjonalizm, 
Można to zauważyć w listach 
referencyjnych przesyłanych przez 
naszych Klientów dla których 
wywalczyliśmy odszkodowanie. W 
każdym z nich można przeczytać, że 
dziękują za szybkie zakończenie 
sprawy oraz kwoty, które zostały 
wywalczone dla nich. 
 

 

 

MR: Dziękuję za wywiad. 
KD: Dziękuję.



SZKOLENIA    

 5

 

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 – 11– 14 godzina 19:00 

 2012 – 11– 28 godzina 19.00 

 2012 – 12– 12 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: 

 2012-11-07 godzina 19.00 

 2012-11-21 godzina 19.00 

 

UWAGA- SZKOLENIA MERYTORYCZNE! 

2012-11-08 godz. 19.00  1. Jak poprawnie wypełniać formularze? 

    2. Jak należy czytać warunki umów? 

2012-11-15 godz. 19.00  1. Wypadki przy pracy. 

     2. Wypadki w rolnictwie 

2012-11-22 godz. 19.00  1. Zdarzenia medyczne 

    2. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. 

2012-11-29 godz. 19.00  1. Renta 

    2. Zwrot utraconych korzyści 

2012-12-13 godz. 19.00  1. Szkody z OC ogólnego(potknięcia, poślizgnięcia) 

    2. Szkody z OC ogólnego-nietypowe przypadki(markety,   

             pogryzienia, zatrucia) 

2012-12-20 godz. 19.00  1. Polisy NNW, posagowe, na życie- kiedy możemy    

           poprowadzić? 

2. Szkody w mieniu- kiedy możemy poprowadzić? 

mailto:rekrutacja@dochodzenieodszkodowan.pl
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Przypominamy, że na każde z powyższym szkoleń mogą Państwo zgłosić chęć udziału poprzez 

wysłanie maila na adres partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl  

mailto:partnerzy@dochodzenieodszkodowan.pl

