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 numer 30, sierpień 2013     WYDANIE WAKACYJNO - URLOPOWE 
 

 
 
 
W numerze: 

• Rozmowa z Tomaszem Drabikiem, kierownikiem regionu w Olsztynie 
• Marcin Sypniewski: Drugie dno filiżanki kawy 
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Podczas wakacji wzrasta liczba 
wypadków komunikacyjnych. 
Dlatego apelujemy o ostrożność na 
drodze.  
 

 
 

Tragedia na drodze 
 
Ubezpieczyciel: HDI 
Typ zdarzenia: wypadek 
komunikacyjny  
Wynegocjowana kwota: 8.000 zł 
 
Poszkodowany jechał wraz z rodziną. 
Na zakręcie jadący z naprzeciwka 
pojazd z nadmierną prędkością 
zjechał ze swojego pasa ruchu i 
uderzył czołowo w samochód 
prowadzony przez poszkodowanego. 
 
Na miejscy zdarzenia 
poszkodowanemu udzielono 
pierwszej pomocy. Na skutek 
wypadku odczuwał on jednak m.in. 
silne bóle w odcinku szyjnym 
kręgosłupa i ból głowy.  
 
Mężczyzna udał się do szpitala, gdzie 
lekarz stwierdził uraz odcinka 
szyjnego, zwichnięcie, skręcenie i 
naderwanie stawów. Sprawę 
przekazano do Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań. Udało się nam 
wynegocjować dla klienta kwotę 
8000 zł. 

 

Uwaga na urlopie! 

 
Lipiec i sierpień to dwa miesiące, w 
których najczęściej wyjeżdżamy na 
urlopy. To też czas wzmożonego 
ruchu na drogach. Apelujemy o 
ostrożność. 
 
Podczas wycieczki zagranicznej 
doszło do zderzenia autokaru 

wycieczkowego z samochodem 
ciężarowym. Poszkodowana doznała 
ogólnych potłuczeń, odczuwała 
dolegliwości bólowe głowy i kolan. 
Obecnie Eventus walczy o zwrot 
utraconego dochodu od 
pracodawcy poszkodowanej - 
organizatora wycieczki. 
 
Ubezpieczyciel: PZU 
Typ zdarzenia: wypadek drogowy 
zagranicą 
Wynegocjowana kwota: 2 500zł-
sprawa w toku 
 

Kolizja drogowa 
 
Najbardziej tragiczne wypadki 
samochodowe to te, na których 
skutek cierpią dzieci. Tak było i w 
kolejnej sprawie, którą prowadzi 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań. 
 
Małoletni poszkodowany był 
uczestnikiem kolizji drogowej. 
Kierowca samochodu, którym jechał 
Poszkodowany, doprowadził do kolizji 
z innym pojazdem. Poszkodowany 
doznał ran szarpanych twarzy i 
okolicy oka prawego. Rodzice 
Poszkodowanego zgłosili szkodę do 
MTU. Kiedy zakład ubezpieczeń 
poprosił o uzupełnienie dokumentów i 
niezbędnych formularzy, rodzice 
poszkodowanego zlecili prowadzenie 
sprawy Eventus. Sprawa jest w toku. 
 
Ubezpieczyciel: MTU 
Typ zdarzenia: kolizja drogowa 
Wynegocjowana kwota: 6 000- 
sprawa w toku. 
 
 

Drodzy Czytelnicy! 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
zgłaszania nam tematów oraz osób, 
o których chcielibyście przeczytać 
na naszych łamach. Piszcie na: 
obaid@dochodzenieodszkodowan.pl 

mailto:obaid@dochodzenieodszkodowan.pl
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Zapraszamy do współpracy! 

 
Biuro w Olsztynie tętni życiem 

 
 

Tomasz Drabik, w Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań pracuje od 
roku od maja 2012r.  

 
 

Rozmowa 
z Tomaszem Drabikiem, 

kierownikiem regionu w Olsztynie 
 
 

- Jak wyglądały początki jednych z 
młodszych oddziałów Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań – w 
Olsztynie? 
 
-  W związku z rozwojem firmy i 
zwiększeniem liczby partnerów na 
terenie województwa warmińsko-
mazurskiego wspólnicy podjęli 
decyzję o otworzeniu biura 
regionalnego w Olsztynie. Biuro 
rozpoczęło działalność od 
pierwszego stycznia tego roku. 
Organizowałem je od samego 
początku, zaczynając od znalezienia 
lokalu i kończąc na działaniach 
reklamowych. Obecnie tętni życiem i 
jest miejscem spotkań partnerów 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań 
oraz przyjmowania interesantów.  
 
- Czego dotyczą sprawy, które 
najczęściej pan prowadzi? 
 
- Sprawy, które pozyskuję, najczęściej 
dotyczą wypadków śmiertelnych, 
zdarzeń losowych oraz wypadków 
przy pracy. Zdarzają się również inne 
nietypowe sprawy, na przykład 
dotyczące odszkodowania za 
niewypłacone należne 
wynagrodzenie. 
 

 
 
 
 
- Która sprawa najbardziej utkwiła 
panu w pamięci? 
 
- Pamiętam bardzo dobrze 
wyjątkową sprawę wypadku przy 
pracy kobiety i mężczyzny z tego 
samego zakładu. Oboje ulegli 
wypadkowi przy prasie do malowania 
szkła. Maszyna wciągnęła im ręce do 
środka trwale ich okaleczając. Gdy 
pracodawca dowiedział się, że 
pracownicy będą dochodzić 
odszkodowania za naszym 
pośrednictwem, zażądał od nich 
pieniędzy w kwocie 40 tyś. zł. od 
każdego. Za to, że uszkodzili oni mu tę 
maszynę. Sprawa ta znajduje się w 
sądzie karnym.  
 

 
- O co najczęściej pytają klienci?  
 
- Przede wszystkim o koszty 
prowadzenia sprawy, ile pieniędzy 
mogą otrzymać w odszkodowaniu i 
jak długo może potrwać sprawa. Są 
to bardzo trudne pytania, gdyż każda 
sprawa jest inna. Odpowiedzi na te 
pytania zależą od wielu okoliczności. 
W takich przypadkach zastrzegam, że 
wszystko zależy również od tego jak 
zachowuje się ubezpieczyciel, czy nie 
pojawią się trudności przy uzyskaniu 
wymaganych dokumentów, itp.  
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Drugie dno filiżanki kawy 
 

Popijając ze znajomymi kawę w 
domowym zaciszu, na spotkaniu 
biznesowym lub w samochodzie często 
nie jesteśmy świadomi, iż chwila 
przyjemności może spowodować 
przykre konsekwencje dla nas lub dla 
naszego ubezpieczyciela.  

Ot, choćby takie rozlanie kawy może 
spowodować zarówno zniszczenie 
odzieży, jak i oparzenia skutkujące 
koniecznością leczenia. Ogólna zasada 
głosi, że za naprawienie szkody 
odpowiedzialna jest osoba, która z 
własnej winy ją wyrządziła. 
Naprawienie zaś szkody obejmuje zwrot 
wszelkich kosztów poniesionych w 
wyniku nieszczęśliwego zdarzenia (np. 
czyszczenie odzieży, naprawa 
zalanego telefonu, koszty leczenia), jak 
również zapłatę zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę, ból i cierpienie w 
przypadku doznania rozstroju zdrowia 
lub uszczerbku na zdrowiu.  

Jeżeli więc w trakcie przygotowywania 
kawy gościom w domu zdarzy nam się 
ją rozlać na inną osobę zobowiązani 
będziemy do zapłaty odszkodowania. 
Ponosimy także odpowiedzialność, gdy 
kawę rozleje dziecko przebywające 
pod naszą opieką lub zwierzę domowe 
(np. machający ogonem kotek). Aby 
uchronić siebie przed ponoszeniem 
kosztów z własnej kieszeni oraz ułatwić 
poszkodowanym dochodzenie 
roszczeń warto wykupić polisę OC w 
życiu prywatnym – często można ją 
kupić przy ubezpieczaniu mieszkania. 
Wówczas osoba oblana kawą może 
dochodzić roszczeń od 
ubezpieczyciela.  

Podobną odpowiedzialność ponosi 
pracodawca za czynności własnych 
pracowników w ramach wykonywania 
obowiązków służbowych. Jeżeli więc 
kawę poda nam kelnerka w restauracji 

lub sekretarka w firmie, gdzie jesteśmy 
gościem odpowiedzialność poniesie 
firma. Może być ona także 
ubezpieczona od odpowiedzialności 
cywilnej.  

Obecnie na każdej stacji paliw można 
kupić kawę w jednorazowym kubku. 
Wyobraźmy sobie, że kierowca stawia 
kubek na dachu i zapominając o nim 
odjeżdża wylewając kubek z kawą na 
stojącego obok przechodnia. Kierowca 
ponosi wówczas odpowiedzialność za 
powstałe szkody. Identycznie, jeżeli 
wyleje się kawa z kubka już wewnątrz 
samochodu (np. wskutek ostrego 
hamowania) na pasażera. 
Poszkodowanym przysługuje wówczas 
prawo dochodzenia roszczeń z 
obowiązkowej polisy OC pojazdu. 
Warto pamiętać, iż prawo takie 
przysługuje także osobom bliskim 
kierowcy, w tym małżonkowi.  

Aby skutecznie dochodzić 
odszkodowania w opisanej powyżej 
sytuacji należy zadbać o zgromadzenie 
dowodów. Podstawą jest zdobycie 
oświadczenia na piśmie od sprawcy w 
miarę możliwości wskazujące jego 
polisę OC i świadków, wykonanie 
dokumentacji zdjęciowej zniszczonej 
odzieży i przedmiotów a także 
ewentualnych oparzeń i podjęcie 
leczenia, jeśli jest ono konieczne. Na 
wszelkie wydatki należy wziąć imienną 
fakturę. W przypadku uszkodzenia 
(zalania) sprzętu elektronicznego należy 
poprosić punkt serwisowy o wycenę 
naprawy oraz opisanie zakresu 
uszkodzeń. Następnie najlepiej 
skonsultować się z dobrą kancelarią 
odszkodowawczą.  
 

Marcin Sypniewski 
 
 
Więcej: 
http://biznesprzykawie.pl/drugie-dno-
filizanki-kawy/ 

 

http://biznesprzykawie.pl/drugie-dno
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Festyny 
 
Jeśli znajdziecie Państwo 
Wolną chwilę w sierpniu, serdecznie 
zapraszamy na imprezę z udziałem 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań: 
 
 

• 31.08.2013 r. – IV Bieg z policją 
w Górze  

 
 
 

Urlopów czar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: ww2.biegzpolicja.pl 
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Jedziemy na wakacje 
 
 
Niektórzy boją się latać samolotami, 
inni nie lubią podróży autobusem. To 
jednak nie jedyne środki lokomocji, z 
których skorzystać możemy podczas 
wakacji…   
 
 
 
Indie  
 
 
 

 
 
 
 
 
Azja 
 

 
 
 
 
 

Afryka 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ameryka Południowa 
 

 
 
 
 
 
Tuk-tuk, bardzo popularny środek 
transportu w Azji 
 


