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 numer 29, lipiec 2013 
 

 

 

W numerze: 

 Fotoreportaż z festynów z Eventusem w roli głównej 
 Dwie twarze dyrektora Kloski 
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O stanie rodzimych chodników nie 

trzeba przypominać. Ileż to razy 

zdarzyło się nam potknąć, skręcić 

kostkę lub nabić siniaka? Takie 

sytuacje mogą się jednak skończyć 

dużo gorzej. 
 

 

Wyjść na spacer? Aż strach! 

 

Data zdarzenia: lipiec 2012 

Ubezpieczyciel: Allianz 

Typ zdarzenia: potknięcie  

Wynegocjowana kwota: 8000zł 

(sprawa w toku) 

 

Idąca chodnikiem kobieta potknęła się 

o wystające płytki chodnikowe i 

upadła. Skutek: liczne złamania i 

potłuczenia. W wyniku 

przeprowadzonych działań 

ubezpieczyciel przyznał kwotę 

bezsporną zadośćuczynienia w 

wysokości 6000 zł i zwrot kosztów opieki 

- 2000zł. Po uzyskaniu kompletnej 

dokumentacji medycznej wniesiono o 

przeprowadzenie końcowej komisji 

lekarskiej wraz z wnioskiem o 

niezwłoczną dopłatę należnego 

zadośćuczynienia. 

 

Sprawa jest w toku. 
 

 

 

Jedna sekunda 

 

Wystarczy sekunda nieuwagi, żeby 

spowodować wypadek. W ubiegłym 

tygodniu w pobliżu siedziby Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań w 

Bydgoszcz z uliczki wyjeżdżał 

samochodem mężczyzna z dzieckiem. 

Zatrzymał się przed skrzyżowaniem i 

rozmawiając przez telefon komórkowy 

patrzył w lewo i już zaczął jechać... 

Tymczasem z prawej strony na ulicę 

weszła kobieta. Tylko jej refleks 

zapobiegł wypadkowi. 

 

Mniej szczęścia miała nasza klientka, 

która została potrącona na przejściu 

dla pieszych w Nakle. W wyniku 

wypadku doznała licznych stłuczeń. 

Chociaż do wypadku doszło rok temu, 

do chwili obecnej na jej ciele są ślady 

po wypadku.  

 

Ubezpieczyciel wydał decyzję o 

wypłacie 2 800 zł zadośćuczynienia, 

zwrotu utraconego dochodu i kosztów 

leczenia. W ocenie Eventus 

odszkodowanie zostało zaniżone. 

Zdecydowano o zleceniu ekspertyzy 

lekarskiej, w celu oceny trwałego 

uszczerbku na zdrowiu i w następnym 

etapie zleceniu ekspertyzy sądowej. 

 

 

 

Praca nie zawsze popłaca 

 

Ubezpieczyciel: Ergo Hestia 

Typ zdarzenia: wypadek przy pracy 

Wynegocjowana kwota: 14 416zł 

 

Wypadki przy pracy należą do 

najbardziej dramatycznych. 

Klient Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wykonywał pracę 

polegająca na cięciu płyt. W trakcie 

pracy maszyna ucięła mu trzy palce.  

 

Zgłoszenie szkody zostało wysłane do 

pracodawcy Poszkodowanego. Ten 

wskazał zakład ubezpieczeń, z którym 

zawarł polisę OC. Całą dokumentację 

wraz ze zgłoszeniem szkody wysłano do 

Hestii. Sprawę zakończono ugodą. 

 

 

 

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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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…  

  

 

Dwie twarze dyrektora Kloski 

 

 

Na co dzień czyta wnioski klientów, 

prawo cywilne i odpisuje 

ubezpieczycielom na oficjalne pisma, 

w domu otwiera tomik wierszy 

Wisławy Szymborskiej i tworzy własną 

poezję. - Poszukiwanie człowieka w 

realiach nowych czasów. To jest 

ważne w mojej pracy, ale i w mojej 

poezji – mówi Wojciech Kloska, 

służbowo dyrektor Departamentu 

Likwidacji Szkód w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań, 

prywatnie poeta mający na koncie 

dwa tomy wydanych wierszy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wszystko zaczęło się jeszcze w szkole 

średniej. Może akurat przerabiali „Nad 

Niemnem”, czyli według licealistów,  

jedną z najnudniejszych lektur?  

- Z całą pewnością było to jednak na 

lekcji języka polskiego –zapewnia 

Wojciech Kloska.  

Nudził się, tak po prostu. Co było 

robić? Otwarty zeszyt na ławce, pióro 

w dłoni. I tak powstał pierwszy wiersz. 

– Dopiero po kilku latach 

przypadkiem poznałem kilka osób z 

bydgoskiego świata poetyckiego. 

Okazało się, ze moje wiersze są warte 

opublikowania. 

 

Dziś ma na koncie dwa opublikowane 

tomy wierszy: 

 Z kijem zamiast berła 

 Trudne pytania 

 

   

Wybiórcza pamięć 

 

szczegół 

niepewnie przywiązany 

do nieobecnych ludzi 

miejsc z fotografii 

do śmiesznych 

smutnych i obojętnych 

wyborów 

 

*** 

w głowie tyle świata 

ile go zobaczę 

dotknę 

wybiorę z innych 

pewność to niepewność 

i samotność 

czasami chodząca parami 
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O czym pisze? O poszukiwaniu 

tożsamości człowieka. – Piszę o 

ludziach jadących autobusem, którzy 

są obojętni na pozostałych 

pasażerów. I o tych, którzy spędzają 

życie przyklejeni do telefonów 

komórkowych. Uważam, że ważne w 

poezji ważne jest drugie dno, ukryty 

sens.  

 

Skąd w poecie zamiłowanie do 

prawa i ubezpieczeń? Z przypadku, 

który zamienił się w życiową pasję. – 

Niedługo po ukończeniu studiów 

prawniczych spotkałem kolegę z 

roku. Powiedział mi, że jedno z 

towarzystw ubezpieczeniowych 

prowadzi rekrutację pracowników. 

Co ja będę tam robił, w tej nudnej 

pracy – pomyślałem. Ale na rozmowę 

kwalifikacyjną poszedłem. 

Pracę dostał.  

 

Z czasem jednak przestało mu to 

wystarczać. Poczucie empatii do 

poszkodowanych, których codziennie 

spotykał w swojej pracy sprawiło, że 

zrobić coś więcej. I tak trafił do 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań.  

 

- Niesienie pomocy to podstawa w tej 

pracy. Przecież dzięki odszkodowaniu 

poszkodowani są w stanie choć 

częściowo zapomnieć o doznanych 

krzywdach, leczyć się, rehabilitować, 

żyć na poziomie, na którym żyli do tej 

pory.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

- Niesienie pomocy to podstawa w tej 

pracy. Przecież dzięki odszkodowaniu 

poszkodowani są w stanie choć 

częściowo zapomnieć o doznanych 

krzywdach, leczyć się, rehabilitować, 

żyć na poziomie, na którym żyli do tej 

pory.  

 

Ta praca pozwala dać im kilka słów 

otuchy, pocieszenia, pokazać światło 

w tunelu. 
 

Osoba doradzająca poszkodowanym 

musi być przecież trochę poetą: z 

dużą dozą empatii, zrozumienia, 

otwartym sercem. Musi mówić 

zrozumiale, konkretnie, ale delikatnie. 

– No i oczywiście musi lubić ludzi, bo 

nasz zawód to szczególny rodzaj 

służby. To pomoc nie tylko finansowa, 

ale i na poziomie duchowym i 

psychologicznym. Nie można też 

zapominać o silnym charakterze, bo 

poezja poezją, ale mocnej 

osobowości podczas negocjacji z 

ubezpieczycielem nic nie zastąpi!  

 

Autorem wszystkich cytowanych w 

artykule wierszy jest oczywiście 

Wojciech Kloska. 

 

 
Włóczęga 

 

włóczy się 

po zakamarkach duszy 

nieproszony smutek 

wygrzebuje 

ze śmietnika wspomnień 

niechciane resztki 

z dni powszednich 

gdy głód prawdziwego życia 

mami się słowami nadziei 

że się odmieni 

każda gorsza chwila 
 

Zasypiające miasto 

 

echo spóźnionych kroków 

zalega na klatce schodowej 

na czwartym piętrze 

skrzypią niewierne drzwi 

a łóżka głośno się skarżą 

na niewygody 

okna nabrały podejrzeń 

za to pilny telefon 

ma dużo do powiedzenia 

na posterunku tylko zegary 

i lampy 

donoszące na kota włóczęgę 

moje miasto 

kładzie się do snu 

beze mnie 
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Eventus rusza w Polskę 
 

 

Dopisała pogoda i goście. Było 

wesoło i poważnie, ale zawsze 

ciekawie. Promocja Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań, to tak 

naprawdę pomoc tym, którzy tego 

potrzebują. Jeśli nie mieliście 

Państwo możliwości być tam z nami, 

zapraszamy do fotograficznej 

podróży!  

 

 

  
 
Festyn w Żurominie 9 czerwca.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Festyn w Świeciu  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie, 

12 maja. Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań zawsze i wszędzie służy Wam 

radą i pomocą, więc i nas tam nie 

zabrakło! 

 

 

 

 

 
 
 

Podczas Dni Olsztynka (28 i 29 czerwca), 

nasza załoga opuściła pokład i udała się 

promować Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 

 

 

 

 

 
 
Powitanie lata w Myślęcinku 
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e-SZKOLENIA 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne, jak zawsze w czwartki.  

 

DATA TEMAT 

4.07 Wypadki w rolnictwie 

Szkody z OC ogólnego – nietypowe przypadki 

11.07 Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej 

Szkody z OC komunikacyjnego 

18.07 Polisy NNW posagowe na życie 

Zdarzenia medyczne 

 

Udział w szkoleniu można wziąć po zalogowaniu się na stronie: 

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

Hasło pokoju: eventus2000  

 

Festyny 

 

 6-7.07.2013 r. Festyn Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański 

 19-21.07.2013 r. – Smaki Regionów, Gniew 

 

 

Piszą o nas 
 

Od czerwca aż do odwołania, przynajmniej raz w miesiącu pełnimy dla Państwa 

dyżury w redakcji „Expressu Bydgoskiego”. O terminach na bieżąco informujemy 

na naszym profilu na facebook-u.  

 

 
 

www.facebook.com/pages/Eventus-

Dochodzenie-

Odszkodowa%C5%84/158669190825482 

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

