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 numer 32, październik 2013      
 

 
 
 
W numerze: 

• Pasje Eventusów:  Beata Pawlicka 
• Rozmowa z Julią Trawińską 
• Przeczytane, usłyszane… 
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Wypadki przy pracy, poślizgnięcia, 
kolizje drogowe. Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań pomaga we wszystkich 
zdarzeniach. Oto niektóre z nich.  
 

 
 

Wypadek przy pracy 
Rok zdarzenia 2011 

Zakład ubezpieczeń: Hestia 
 

Wyjątkowo drastyczny wypadek 
przydarzył się naszemu klientowi, 
który został uderzony w głowę 
wózkiem z betonem.  
Otrzymaliśmy odszkodowanie w 
wysokości 5 286 zł. 
Jesteśmy w trakcie 
ściągania z zakładu 
ubezpieczeń 
orzeczenia 
lekarskiego, w celu 
rozważenia 
wniesienia 
odwołania lub 
propozycji ugody. 
 

 
 

Upadek 
Rok zdarzenia 2012 
Ubezpieczyciel: PZU 

 
Poszkodowana spadła ze schodów 
w sklepie. Sama zgłosiła szkodę do 
PZU. Przyznano jej odszkodowanie z 
uwzględnieniem jej przyczynienia do 
zaistnienia wypadku. 
Na skutek naszego odwołania PZU 
zniósł przyczynienie i dopłacił kwotę 
5500zł. Ponieważ naszym zdaniem 
odszkodowanie nadal jest zaniżone 
skierowaliśmy sprawę do sądu. 
 
 
 

 

Poślizgnięcie 
Ubezpieczyciel: PZU 

Data: 2013 
 
Przypominamy dziś sprawę naszej 
Klientki, która poślizgnęła się na 
niezamiecionych schodach, na 
skutek czego upadła i złamała 
kostkę. 
Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań wniósł zaliczkowo o 
15 tys. zł zadośćuczynienia, koszty 
opieki i zwrot kosztów leczenia. 
Sprawa jest w toku. 
 
 

 
 
Źródło: phclaw.co.uk 
 
 
 

*** 
Miło nam poinformować o awansach 
prowizyjnych naszych partnerów. Pani 
Lucyna Kossakowska (Świecie) oraz 
pan Zdzisław Walus (Trzeciewnica) 
zostali partnerami na poziomie 
PLATINUM. Na poziom GOLD 
awansowali państwo: Zbigniew 
Drewny (Czarnków), Zbigniew Skocki 
(Iława) oraz Maria Koczwara 
(Bydgoszcz), natomiast na poziom 
SILVER: Urszula Wysocka (Chełmno), 
Czarek Ossowski (Żuromin), Marek 
Kędziora (Góra), Damian Kowalski 
(Radzyń Chełmiński), Karolina 
Adamowicz (Lisi Ogon).    
Zachęcamy wszystkich naszych  
Partnerów do tak owocnej pracy. 

Opinie klientów: 
 

- Ubezpieczyciel nie wypłacił mi 
odszkodowania za utratę wartości 
pojazdu po naprawie, tłumacząc że 
nie ma ku temu podstaw. Po 
interwencji prawników z Eventus 
zwrócono mi również kwotę utraty 
wartości po naprawie, bowiem jego 
wartość rynkowa po kolizji 
zmalała. 

 
Jan Tokarz 
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PO GODZINACH 

CZYLI PASJE EVENTUSÓW 
 
 

Przyznajmy się: ile razy zdarzało 
się nam krytykować pokolenie 

tabletów, młodzież, której nie w 
głowie poważne rzeczy, tylko 

smartfony, tablety, ipod-y? I teraz 
wszyscy się zdziwimy i 

przypomnimy sobie zasadę: nie 
generalizować, nie ulegać 

stereotypom. Udowadnia to  
 

 
100% zaangażowania 

 
 

Beata Pawlicka 
praktykantka  

w Dziale Obsługi Klienta 
Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań 
 

„To jest prawda ludzie są dobrzy” – 
śpiewały Elektryczne gitary. I 
chociaż u nich prawda „leży 
pośrodku” u nas nie ma ukrytych 
znaczeń.  

- Jestem osobą o pogodnym 
usposobieniu, każdy dzień staram się 
witać z uśmiechem na twarzy i 
zarażać nim wszystkich dookoła. 
Zawsze próbuję pomóc jeśli jest to 
możliwe, nie przechodzę obojętnie 
obok ludzkiego cierpienia – mówi 
Beata. - Tak jak Eventus, którego 
priorytetem jest pomoc ludziom 
poszkodowanym pozbierać się po 
stracie osoby bliskiej czy po 
wypadku.  

 

 

Beata 
wiedział
a, gdzie 
chce 
pracow
ać już 
dawno. 
Dlatego 
też 
rozpocz
ęła 
studia 
na 
kierunku 
administr
acja na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 
Dziś jest już na trzecim roku i pisze 
pracę licencjacką na temat 
ubezpieczeń. 

- Wrażliwości na cudzą krzywdę 
nauczyli mnie rodzice. To mama 
zaraziła mnie swoją pogoda ducha, 
a tata wytrwałością w dążeniu do 
celu – mówi. - Mieszkamy w małej 
miejscowość otoczonej lasami. Od 
dzieciństwa rodzice starali się abym 
wychowywał się na łonie natury, 
blisko przyrody. Każdej zimy 
dokarmiamy zwierzęta w pobliskich 
lasach, a gdy tylko robi się ciepło 
wyruszamy na dłuuugie spacery. 

Ach, te Tatry 

A jak nie pracuje i nie spaceruje, 
bohaterka tego numeru Biuletynu,  
bierze udział w turniejach siatkówki 
plażowej. - Głownie jako kibic, choć 
nie ukrywam, że ostatnio 
podszkoliłam swoje umiejętności w 
tym sporcie.  
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Do jej największych pasji należy 
także motoryzacja, którą zaraziła się 
od taty, oraz wędrówki po Tatrach. 
Stara się do nich wracać co roku 
latem.  

Wracamy do pracy 

W Eventusie Dochodzenie 
Odszkodowań zajmuje się 
zlecaniem spraw mecenasom, 
którzy dochodzą odszkodowania na 
drodze sądowej dla naszych 
poszkodowanych. - O istnieniu firmy 
Eventus dowiedziałam się z ulotek i 
szczęście tak dopisało, iż znalazłam 
ogłoszenie w intrenecie o naborze 
na stanowisko praktykantki. Pracuję 
od lipca i przez ten dość krótki okres 
czasu zdążyłam się zaprzyjaźnić ze 
wspaniałymi ludźmi, z którymi mam 
szczęście pracować.  

Co jest wspaniałe w tej pracy? - To, 
że każdy angażuje się w 100% w 
swoje obowiązki aby jak 
najskuteczniej i najszybciej uzyskać 
odszkodowanie dla 
Poszkodowanych.  

Co jest najtrudniejsze? - To, że nie 
każdemu uda nam się pomóc. 

 

*** 
Rozmowa 

z Julitą Trawińską, 
młodszym specjalistą ds. 

odszkodowań 

- Zacznijmy od najtrudniejszego, a 
dokładniej od najtrudniejszych 
elementów w pracy w 
odszkodowaniach. 

- Najtrudniejsze w tej pracy jest tak 
zwany trudny, bardzo roszczeniowy 
klient, któremu trzeba wszystko 
tłumaczyć po kilka razy żeby dojść 
do sedna sprawy. I żeby oczywiście 
klient był zadowolony z 
prowadzonej przeze mnie sprawy. 
Bardzo miłe jest jednak to, kiedy ten 
sam klient później dzwoni i dziękuje, 
że kancelaria sprostała jego 
oczekiwaniom. Too bardzo 
budujące i napędza mnie do 
dalszej pracy. Każda ze spraw jest 
inna. Temat, który na początku 
myślę, że będzie prosty staje się 
trudny. Albo sprawa trudna do 
rozstrzygnięcia, tak naprawdę jest 
szybsza w realizacji.  
 
- Pracuje Pani w Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań od 
niedawna.  
- Podoba mi się praca w bardzo 
miłej atmosferze i grupie ludzi, 
których uwielbiam. Poza tym sztuką 
jest pracować w zespole, co nie 
każdy lubi. Ja bez otoczenia, w 
które się wtapiam i klientów do 
których od ponad 19 lat jestem 
przyzwyczajona, chyba nie 
mogłabym funkcjonować. Nie lubię 
monotonii - to mnie męczy. A w 
EVENTUSIE czuję się bardzo dobrze i 
spełniam się zawodowo.  
 
- Co jest najważniejsze w pani 
zawodzie? 

Klienta trzeba dokładnie wysłuchać, 
być wyrozumiałym, odpowiadać na 
wszystkie pytania w taki sposób, 
żeby zrozumiał. Starać się mu 
pomóc tak, jak tego od nas 
oczekuje. Poza tym klient lubi być 
informowany na bieżąco co dzieje 
się w jego sprawie - lubi się czuć 
doceniony i wyróżniony. 
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Eventus w prasie 
Prasa o odszkodowaniach 

 
 
Telefon się urywał, słuchacze nie 
zawiedli. W piątek 20 września 

Fundacja Eventus 
była gościem w 
studiu Radia Pik. 
Podczas audycji na 
pytania słuchaczy 

odpowiadał  
Wojciech Kloska, dyrektor 
departamentu likwidacji szkód. Pytania 
dotyczyły spraw bardzo trudnych, m.in. 
- wypowiedzenia przez ubezpieczyciela 
dotychczasowych warunków umowy 
(ograniczenie ryzyka 
ubezpieczeniowego) 
- omówienie wyłączeń ochrony 
ubezpieczeniowej w polisach NNW 
- możliwości ubiegania się o 
odszkodowanie za śmierć macochy 
męża w sytuacji, kiedy mąż zmarł przed 
macochą 
- możliwości ubiegania się o 
odszkodowanie za jedno zdarzenie z 
dwóch polis NNW 
Zapraszamy do wysłuchania kolejnego 
dyżuru w Radiu PiK, który odbędzie się 
już w listopadzie!  
Szczegóły znajdziecie Państwo na: 
https://www.facebook.com/EventusDo
chodzenieOdszkodowan?ref=hl 
 
 

Czyta złotych? 
 

Źródło: 
www.facebook.com/motopub.bialystok 

Przeczytane, usłyszane… 
 
Pierwsze odszkodowania za błędy 
medyczne 
(„Gazeta Wyborcza”, 06.09.2013 r.) 
 
Dwie osoby, które poniosły szkody w 
wyniku leczenia niezgodnego z 
aktualną wiedzą medyczną, otrzymały 
odszkodowania na podstawie orzeczeń 
wojewódzkiej komisji ds. orzekania o 
zdarzeniach medycznych w Poznaniu - 
poinformowała w piątek PAP 
przewodnicząca komisji Wioletta 
Cieślak. 
Od początku 2012 roku w każdym 
województwie działają komisje ds. 
orzekania o zdarzeniach medycznych. 
W Wielkopolsce od tego czasu do 
komisji wpłynęły 104 wnioski o 
odszkodowania za błędy medyczne.  
"Do tej pory rozstrzygnęliśmy 46 takich 
wniosków, w 30 przypadkach komisja 
wydała orzeczenie o braku zdarzenia 
medycznego, a w 16 stwierdziliśmy, że 
do takich zdarzeń doszło, co jest 
podstawą do ustalenia wysokości 
odszkodowania" - powiedziała PAP 
Cieślak.  
 
Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,91446,14559853,Wi
elkopolskie__Wyplacono_pierwsze_odsz
kodowania_za.html#ixzz2gHguh7Wo 
 

Wypadki nie dziwią… 
 

 
 

Źródło: http://www.lazarz.pl/ 
 

https://www.facebook.com/EventusDo
http://www.facebook.com/motopub.bialystok
http://wyborcza.pl/1,91446,14559853,Wi
http://www.lazarz.pl/
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e-SZKOLENIA 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  
 
 

DATA TEMAT 
03.10 Szkody w pojeździe 

Roszczenia dodatkowe związane przy szkodach w pojazdach 
10.10 Wypadki przy pracy 

Informacje, dowody w protokole powypadkowym BHP, a roszczenia 
odszkodowawcze z OC 

17.10 Potknięcia i poślizgnięcia 
Szkody z OC ogólnego - nietypowe przypadki 
Najczęstsze przyczyny Odmowy 

24.10 Zwrot Utraconych Korzyści 
Renta Powypadkowa 

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

Hasło pokoju: eventus2000  

 
 
 
 

Zapraszamy na szkolenia wyjazdowe 
 
 

 
 

• Piła 08.10. 2013 godzina 17, Sala konferencyjna Centrum Edukacji 
Zawodowej FLOTA, ul. Jana Styki 3 

• Ciechanów 11.10.2013 godzina 17, Hotel ATENA Ciechanów, ul. M.M. 
Kolbe 76. Ciechanów 

• Warszawa 12.10.2013 godzina 12, ul. Złota 61 lok.101, sala 201 
• Płock 15.10.2013 godzina 17, Hotel Płock, ul. Jachowicza 38, 09-400 Płock 
• Bydgoszcz 19.10.2013 godzina 12, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda 

Traugutta w Bydgoszczy, ul. Romualda Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz 
• Świecie 22.10.2013 godzina 17, Biuro regionalne Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań w Świeciu, ul. Kasztanowa 8 
 
 
 
 
 

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

