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numer 24, styczeń 2013 
 

 

 

W numerze: 

 „Sprawy pozyskane”- odszkodowanie za obrażenia spowodowane 

wypadkiem przy pracy 
 Wywiad z Dyrektorem Departamentu Likwidacji Szkód 
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UWAGA ZMIANY! 
 

Już wkrótce będą Państwo 
poinformowani o zmianach, które 

wprowadziliśmy w formularzach 

oraz umowie o dochodzenie 

odszkodowania. Druki jak zwykle 
będą dostępne po zalogowaniu się 

do Strefy Partnera w aplikacji 

Super Eventus. Dodatkowo 

zamówienia mogą Państwo składać 
telefonicznie Marty Rucińskiej pod 

numerem tel. 52 376 83 35. W 

razie pytań prosimy o kontakt. 

 

 
PRZYPOMNIENIE 

 

 

 

Analiza 
zasadności 
spraw  

Wojciech Kloska 
Dyr. Departamentu 
Likwidacji Szkód 
kloska@dochodzenieods
zkodowan.pl 

Informacje w 
sprawie 
przyjętych 
dokumentów 

Martyna Krakowiak 
krakowiak@dochodzeni
eodszkodowan.pl 

Zamówienia 
materiałów, 
szkolenia, 
warsztaty, 
reklama 

Marta Rucińska 
rucinska@dochodzenieo
dszkodowan.pl 

Rozliczenia Paweł Zajchowski 
partnerzy@dochodzenie
odszkodowan.pl 

 

BIURO W OLSZTYNIE 

 
Bardzo miło nam poinformować 
Państwa o otwarciu nowego biura 

regionalnego Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań w Olsztynie 

Biuro znajduje się w Olsztynie przy 

ulicy Kołobrzeskiej 13, na II 

piętrze, pokój 219. Nowe biuro 

naszej firmy poprowadzi Pan 

Tomasz Drabik. Zachęcamy do 

korzystania z biura. 

 
REKLAMY PARTNERÓW 

 

W najnowszym numerze biuletynu 

przedstawiamy kolejne formy 
reklamy naszych Partnerów. Ty 

razem zareklamował się na swoim 

samochodzie Partner z Poznania 

pan Zenon Molczyk.  

Przypominamy, iż przed 
zamieszczeniem ogłoszenia lub 

reklamy prosimy o kontakt z 

biurem pod numerem tel. 52 376 

83 35 w celu zaakceptowania 
projektu. 

 

 

 
 

W nadchodzącym Nowych Roku, 

w podziękowaniu za udaną 

współpracę, pragniemy złożyć 

Państwu życzenia wszystkiego 

dobrego i wielu sukcesów, 
również w życiu prywatnym.  

 
Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

życzy 
 

Zespół  

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań
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W najnowszym numerze 
„Twój Eventus” w cyklu 
pt. ”Sprawy pozyskane” 
przedstawiamy 
odszkodowanie  za   
obrażenia ciała 
spowodowane 
wypadkiem przy pracy. 
 

Data: czerwiec  
2012r. 

Zakład 
ubezpieczeń: 

PZU 

Kwota: 49 655,00 zł 

 

 
Klient zgłosił się do Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań z 
prośbą o pomoc w uzyskaniu 
odszkodowania za obrażenia 
ciała, których doznał w wypadku 

w trakcie wykonywania pracy. 
Nasz Klient przebywał na placu 
przed halą napraw, został 

potrącony przez pojazd. Na  
miejsce zdarzenia przyjechała 
Pogotowie ratunkowe oraz 

Policja. Poszkodowany w wyniku 
uderzenia stracił przytomność. 
Poszkodowany w wypadku doznał 
urazu czaszkowo mózgowego ze 

stłuczeniem prawego płata 
czołowego, złamania kości 
podstawy czaszki oraz kości 

potylicznej prawej po stronie 
lewej i złamania atlasu, rany 
czołowej głowy, stłuczenia klatki 

piersiowej, kończyn dolnych z 
otarciem skóry. Początkowo 
Klient uzupełnił niezbędną 
dokumentację do zgłoszenia 

szkody. Likwidator zajmujący się 
sprawą- zgłosił szkodę do 

zakładu ubezpieczeń z 

roszczeniem o wypłatę 
zadośćuczynienia oraz zwrotu 
kosztów opieki oraz zwrotu 
kosztów dojazdów. Po upływie 30 

dni Poszkodowanemu przyznano 
15.000,00zł kwoty bezspornej 
tytułem zadośćuczynienia. 

Dodatkowo po uzupełnieniu 
roszczeń Poszkodowanemu 
została przyznana dopłata 
zadośćuczynienia w kwocie 

25.000,00zł oraz 2000zł za zwrot 
kosztów opieki oraz 615zł za 
zwrot kosztów leczenia. Sprawa 

jest w prowadzeniu. 
Poszkodowany poprosił również 
Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań o pomoc w 
uzyskaniu odszkodowania z 
polisy ubezpieczeniowej na życie. 
Klientowi Zakład Ubezpieczeń 

przyznał 22% uszczerbku na 
zdrowiu w związku z czym 
Poszkodowany otrzymał 7040zł 

kwoty bezspornej. 
Sprawa jest cały czas w 
prowadzeniu. 

Na chwilę obecną Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań 
wywalczył odszkodowanie w 
łącznej kwocie 49.655,00zł. 
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„ ...udało nam się zrealizować 
zamierzone plany, które 
zaowocowały większymi i 
mniejszymi sukcesami.”  
z Dyrektorem Departamentu 
Likwidacji Szkód Wojciechem Kloska 
rozmawia Marta Rucińska. 

 
 
MR: Witam serdecznie. 
KD: Witam. 
 

MR: Jak ocenia Pan miniony rok? 

WK: Jak i w zeszłym roku mogę 
powiedzieć, że był on bardzo 
owocny i udany. Wiele dużych i 
mniejszych spraw udało nam się 
sfinalizować. Również tak jak w roku 
poprzednim udało nam się 
zrealizować zamierzone plany, które 
zaowocowały większymi i 
mniejszymi sukcesami. 
Dodatkowo należy wspomnieć, iż 
ilość przyjętych umów w tym roku 
zwiększyła się dwukrotnie, co 
uważamy za największy sukces. 
   
MR: Jak ocenia Pan współpracę z 
Partnerami Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań? 
WK: Mój kontakt z Partnerami jest 
coraz częstszy. W tym roku będę 
również kontaktował się z nimi 
osobiście, co pozwoli nam na lepsze 
poznanie siebie oraz omówienie 
szczegółowe tematów, które nurtują 
Partnerów. Nie zmieniło się to, iż 
Partnerzy dzwonią z prośbą o 
przeanalizowanie konkretnych spraw 
Klientów, z którymi chcą podpisać 
umowy.  
 

MR: Czy szkolenia merytoryczne, które 
współprowadzi Pan ze wspólnikiem 
Panem Marcinem Sypniewskim uważa 
za niezbędne w pracy każdego 
Partnera? 
WK: Tak, szkolenia są 
przygotowywane na bieżąco. Jeżeli 
wprowadzamy w nich zmiany, 

prezentowane są na najbliższych 
szkoleniach. Uważam, że są bardzo 
przydatne dla Partnerów, nawet tych 
z którymi współpracujemy już od 
kilku lat. Sami Partnerzy w 
rozmowach telefonicznych 
podkreślają, że dzięki tym 
szkoleniom nabywają wiedzę 
merytoryczną oraz pewność siebie w 
kontaktach z potencjalnymi 
Klientami. 
 

MR: Czy ma Pan nowe marzenia 

noworoczne? 
WK: Podobnie jak w zeszłym roku 
marzy mi się, aby nasza firma trafiła 
do pierwszej dziesiątki największych 
firm odszkodowawczych. Jestem 
przekonany, że jesteśmy na 
najlepszej drodze ku temu. 
Dodatkowo chciałbym, żeby wszyscy 
Partnerzy brali regularnie udział w 
szkoleniach, które organizujemy 
specjalnie dla nich.  
 

MR: Czy od ostatniego wywiadu 
zauważył Pan jakieś zmiany w 
funkcjonowaniu Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań? 
WK: Tak, przede wszystkim 
zauważyłem zmiany w strukturze. 
Tego nie da się nie zauważyć. W 
minionym roku, do naszego zespołu 
dołączyło kilka osób, którzy 
wspomogli pracę całej firmy. 
Dodatkowo z roku na rok możemy 
zauważyć coraz większą ilość 
Klientów, a co za tym idzie coraz 
więcej pracy z którą wszyscy 
pracownicy Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań sobie świetnie radzą. 
 
 

MR: Dziękuję za wywiad i życzę 

Szczęśliwego Nowego Roku. 
WK: Dziękuję. Wszystkim 
czytelnikom życzę wszystkiego 
najlepszego oraz spełnienia marzeń.
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e–szkolenia  
 
Szanowni Państwo! 
 
 Zachęcamy Państwa do zgłaszania osób zainteresowanych współpracą z 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań. W każdą środę, 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: 

 

 2013 – 01– 09 godzina 19:00 

 2013 – 01– 16 godzina 19:00 

 2013 – 01– 23 godzina 19:00  

 2013 – 01– 30 godzina 19:00 

 2013 – 02– 06 godzina 19:00 

 2013 – 02– 13 godzina 19:00 

 2013 – 02– 20 godzina 19:00 

 2013 – 02– 27 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”. 

Szkolenia odbywają się również co tydzień. 

Poniżej przedstawiamy wykaz najbliższych szkoleń: 

 

 2013 – 01– 15 godzina 19:00 

 2013 – 01– 22 godzina 19:00 

 2013 – 01– 29 godzina 19:00 

  

 

 

mailto:rekrutacja@dochodzenieodszkodowan.pl

