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 numer 28, czerwiec 2013 
 

 

 

W numerze: 

 - Kocham swoją pracę – rozmowa z Lucyną Kossakowską 
 Pasje Eventusów: Michał Wiśniewski 
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Odszkodowania z wypadków 

komunikacyjnych, to jedne z 
najczęstszych spraw 

prowadzonych przez Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań. Ale 

nie jedyne. 
 

 
 

Poszkodowany: listonosz 
 

Pies to najlepszy przyjaciel 
człowieka, ale także zwierzę, które 

nigdy nie wiadomo, jak się zachowa.  
Nasz klient, listonosz, w czasie 
pracy został pogryziony przez psa. 

Została mu trwała blizna. Sprawę 
skomplikował fakt, że właściciel 

czworonoga nie był ubezpieczony.  
Sprawa jest w toku.  

– Z tego powodu sprawy 
dochodziliśmy indywidualnie. 

Chociaż chciał on zawrzeć ugodę, 
poszkodowany się na nią nie 

zgodził. W tej chwili rozważana jest 
kwestia ewentualnego 

odszkodowania sądowego – mówi 
Wojciech Kloska, dyrektor 

departamentu likwidacji szkód w 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań. 
Sprawa jest w toku. 

 
Na drodze 

O tym, do czego prowadzi 
bezmyślność ludzi, przekonała się 

nasza klientka. Korzystając z 
wiosennej pogody, wybrała się na 

wycieczkę rowerową.  Na drodze 
stanęła jej jednak…. koza, 

przywiązana na łańcuchu obok 
gospodarstwa agroturystycznego i 

jednocześnie koło szosy. Zwierzę 
przeszło na drugą stronę drogi, 

ciągnąc za sobą łańcuch. 
Poszkodowana nie zauważyła słabo 

widocznej przeszkody, co skończyło 
się dla niej złamaniami i 
potłuczeniami.  

Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

ustalił, że gospodarstwo do którego 

należało pechowe zwierzę, nie 
posiada polisy OC. Następnie zwrócił 

się do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Okazało się jednak, 

że gospodarstwo nie jest  
zarejestrowane jako rolne. Nie 

można więc było się tam ubiegać o 
ubezpieczenie. Jego właściciel nie 

posiadał także ubezpieczenia 
indywidualnego.   

Sprawa jest w toku.  
 

7,5 tys. za 1% 
 
To, że nasze zdrowie jest 

najcenniejszą wartością – to może 
banalna, ale prawda. Dlatego warto 

walczyć o większe odszkodowanie 
nawet, gdy w wyniku wypadku 

uszczerbek na zdrowiu wynosi 
choćby 1%.  

Wypadek samochodowy, w którym 
ucierpiała nasza klientka, miał 

miejsce we wrześniu 2012 r. Od 
ubezpieczyciela dostała jedynie 

3.000 zł. Nie zgadzając się na tak 
niską kwotę, zgłosiła się po pomoc 

do Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań.  
Podczas postępowania sądowego 

powołano biegłych. Opinia ortopedy: 
0% uszczerbku na zdrowiu, opinia 

neurologa: 2%. Mimo mało 
optymistycznego orzeczenia, śmiało 

możemy powiedzieć, że sprawa 
należy do wygranych. Sąd przyznał 

bowiem 15 tys. zł odszkodowania, 
czyli 7,5 tys. za każdy 1% 

uszczerbku na zdrowiu. 
 

 
Drodzy Czytelnicy! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do 

zgłaszania nam tematów oraz osób, 

o których chcielibyście przeczytać na 

naszych łamach. Piszcie na: 

obaid@dochodzenieodszkodowan.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 
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Kocham swoją pracę 
 
 

Rozmowa 
z Lucyną Kossakowską, 

Kierownikiem regionu 
Grudziądz - Świecie  

Eventus  
Dochodzenie Odszkodowań  

 

 
Wieloletnie doświadczenie, 

pasja do pracy z 
poszkodowanymi. Choć pani 

Lucyna jest już na emeryturze i 
mogłaby odpoczywać z mężem 

w ukochanym domku w Borach 
Tucholskich, nie przestaje służyć 

klientom radą i pomocą. Nam 
zdradziła kilka swoich 

zawodowych tajemnic…   
  

 
 

- Która sytuacja zawodowa, 
prowadzona sprawa, była dla 
pani najbardziej stresująca? 

- Dotarcie  do  rodziny, w której 
jedna z osób uległa śmiertelnemu 

wypadkowi. Oczywiście  świadomie  
odkładałam   to spotkanie... 

Wiedziałam, że muszę  się do niego  
bardzo dobrze  przygotować nie 

tylko pod kątem wiedzy, ale przede 
wszystkim emocjonalnie. Ta 

rodzina doznała  przecież wielkiej  
tragedii, utraty bliskiej osoby. 

Byłam  świadoma tego, że  
spotkanie ze mną nie może jeszcze 

bardziej zranić  tej  rodziny, więc  
muszę to  zrobić  najlepiej 
jak potrafię.  

 
- Jak wyglądają takie 

przygotowania?  
-  Zawsze staram się zdobyć jak 

najwięcej informacji o sprawie i 
klientach, żeby nie popełnić gafy, 

pomyłki. Jest to szczególnie ważne 

w przypadkach wypadków 

śmiertelnych.  
Jeśli klientem jest osoba, która 

uległa urazom, również muszę dbać 
o to, żeby wzbudzić zaufanie.  

Poszkodowani  mają mi przecież 
powierzyć swoją tragedię, a ja 

muszę im  pomóc  w 
odzyskaniu środków 

umożliwiających odzyskanie zdrowa  
poprzez  leczenie i  rehabilitację.  

 
- Którą 

ze 
spraw, 
uważa 

pani za 
swój 

najwięk
-szy 

sukces?
   

- Suk-
cesem  

jest dla 
mnie  

każde  
spot-

kanie z klientem  i przekonanie  go  
do mnie. To, że poszkodowany  
przekaże  mi swoją sprawę, zaufa 

mi.  
 

- Nie mam wątpliwości, że ta 
praca jest pani pasją… 

 
- Tak, jak uczenie młodych 

pracowników tej branży. Jest to  
trudna praca wymaga wielkiego 

zdyscyplinowania, zaangażowania, 
świetnej organizacji, dokształcania 

się. Po przekazaniu sprawy do 
kancelarii  pozostaję w kontakcie z 

klientem, śledzę jego losy, 
zmagania w odzyskiwaniu zdrowia, 

a także postępy w prowadzeniu  
sprawy mojego  klienta. 
Pochłania to  wiele  czasu, ale ja po 

prostu kocham to, co  robię.  
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PO GODZINACH 

CZYLI PASJE EVENTUSÓW 
 

Jacy jesteśmy? Co lubimy? Jakie 
skrywamy w sobie pasje i czym 

zajmujemy się po godzinach? 
Chcemy, dać się poznać nie 

tylko od służbowej, ale także od 
prywatnej strony. Dzisiaj kolej 

na…  
  

 
 

Dwa Michały, jeden i drugi 
dobrze nam znany  

 

 
Nie ma czerwonych włosów, 

przekłutych uszu i na dodatek 
nie umie śpiewać. 

Sprawdziliśmy jednak. W 
dowodzie wyraźnie jest 

napisane - imię: Michał, 
nazwisko: Wiśniewski. – I to ja 

byłem wcześniej na świecie! – 
wyjaśnia pan Michał.   

 
 

Tak, jak muzyk z zespołu Ich Troje 
jest znany z oryginalnego wyglądu i 
wpadających w ucho hitów, tak 

eventusowy Michał Wiśniewski jest 
znany w branży ubezpieczeniowej. I 

nie ma co się dziwić, bo w końcu 
ponad dwudziestoletnie 

doświadczenie robi swoje. Około 10 
tysięcy przeprowadzonych spraw, 

tysiące klientów.  
 

W Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań jako jedyny zajmuje 

się sprawami motoryzacyjnymi, 
choć nie tylko takimi. – W tej pracy 

najbardziej cenię kontakt z ludźmi. 
Co jest najtrudniejsze? 

Wytłumaczenie niektórym z nich,  
że mają dobrze wyliczone 
odszkodowanie. Jednak  

zawsze trzeba pamiętać o 
generalnej i bezkompromisowej  

 
 

zasadzie: klient powinien dostać to, 
co mu się należy i ani grosza mniej.  

 
Początki kariery 

 
Jak to się wszystko zaczęło? 

– W latach 90-tych zlikwidowano 
zakład transportowy, w którym 

pracowałem. W gazecie znalazłem 
ogłoszenie, że pewna firma 

ubezpieczeniowa poszukuje 
pracowników. Wysłałem aplikację, 
po tygodniu zostałem zaproszony na 

rozmowę kwalifikacyjną, a po 
kolejnych siedmiu dniach już tam 

pracowałem – wspomina pan 
Michał. 

 
Od tego czasu zdobył doświadczenie 

w pięciu kolejnych firmach. One 
znikały jedna po drugiej, on trwał 

nieustannie w branży, żeby w końcu 
swoje doświadczenie wykorzystać 

pomagając dochodzić praw 
ubezpieczonych w Eventus D.O. 

 
- W poprzedniej pracy poznałem 

wszystkie tajniki jakie stosują firmy 
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ubezpieczeniowe. I wiem, jak je 

omijać…  
    

W sportowym duchu 
 

Nie da się ukryć, że praca jest pasją 
pana Michała. Jednak nie jedyną.  

 
Po pierwsze żużel. Przynajmniej 

dwa, trzy razy w roku zasiada na 
trybunach bydgoskiej Polonii. Mniej 

ważne mecze ogląda w telewizji. – 
Żona kiedyś się buntowała, teraz 

jednak już nie. Ja jej nie 
przeszkadzam w oglądaniu seriali, a 
ona mi w żużlu – śmieje się pan 

Michał. 
 

Po drugie piłka ręczna, którą 
trenował 10 lat. Jej historia w życiu 

pana Michała sięga czasów 
szkolnych. Trzy, cztery razy w 

tygodniu zabierał worek ze strojem 
sportowym i na kilka godzin znikał 

na boisku. – Nie wiązałem z tym 
jednak przyszłości zawodowej.  

 
 

 
 
 

 
 
 
Źródło: wychowaniefizyczne.net 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Do dziś pan Michał jest kibicem 
polskich drużyn, których zmagania 

śledzi regularnie przed telewizorem.    
 
 

 

Ich czworo 
 

Imię i nazwisko identyczne do 
gwiazdy muzyki, równie ciekawa 

osobowość. Czy panu Michałowi to 
pomaga? – Zdarza się, że klienci 

nawiązują do tego w rozmowie. 
Zawsze jest to sympatyczne, 
pomaga w rozpoczęciu konwersacji, 

od razu robi się miło. Sam 
słuchałem Ich Troje, kiedy byli na 

topie. Poszedłem nawet na ich 
koncert. 
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e-SZKOLENIA 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  
 

DATA TEMAT 

6.06 Proces obsługi klienta od A do Z 

Zasady rozliczeń z partnerami i klientami 

13.06 Bezumowne korzystanie – służebność przesyłu 

Szkody w mieniu 

20.06 Szkody w pojeździe 

Roszczenia dodatkowe związane ze szkodami w pojazdach 

27.06 Wypadki przy pracy 

Potknięcia i poślizgnięcia 

 
Udział w szkoleniu można wziąć po zalogowaniu się na stronie: 
http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private 

Hasło pokoju: eventus2000  

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE 

Zbliża się także sezon szkoleń wyjazdowych, które tradycyjnie już organizujemy 

dla Państwa wiosną i latem. W maju spotkamy się: 

 3.06, godz. 17:00 Świecie, Biuro Regionu ul. Kasztanowa 8 

 6.06, godz. 16:00 Brodnica, Hotelik Centrum ul. Kamionka 24 
 7.06, godz. 16:00 Olsztyn, Biuro Regionu ul. Kołobrzeska 13/219 
 8.06, godz. 11:00 Poznań - Poznański Park Naukowo-Techniczny, ul. 

Rubież 46, sala C4/56, 
 12.06, godz. 15:00 Gdynia, Biuro Regionu ul. Śląska 53 

 19.06, godz. 17:00 Koszalin - Pasaż Jowisz, ul. Zwycięstwa 40/83 III p., 
pasaż 83, Naprzeciw Cegielskiego. 

 21.06, godz. 17:00 Szczecin - Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, ul. 

Mickiewicza 47, sala 201  
 24.06, 17:00 Katowice - Inter-Prodryn, ul. Moniuszki 7, sala  lustrzana, 2 

piętro 
 29.06, 11:00 Bydgoszcz - Szkoła Podstawowa nr 41 im. R.Traugutta, ul. 

Traugutta 12 - sala 

 

O szczegółach poinformujemy mailowo. 

 
 

Festyny 
 

 9.06 – Festyn szkolny w Żurominie 
 23.06 – Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Kole 

 24-26.06 – Dni Obornik w Obornikach 

http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private

