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 numer 33, listopad 2013      
 

 
 
 
W numerze: 

• Pasje Eventusów: kulturysta od BHP   
• Fundacja „Sanatus” 
• Przeczytane, usłyszane… 
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Wypadek przy pracy: szkoda jest 
poniżej franszyzny, więc ubezpieczyciel 
odmawia wypłaty odszkodowania. 
Kolizja drogowa: ubezpieczyciel chce 
wypłacić 6 tys. zł, poszkodowanemu 
należy się dwa razy więcej. 
Prezentujemy kolejne przykładowe 
sprawy.  
 

 
 

Rok zdarzenia: 2013 
Ubezpieczyciel: InterRisk 
Typ zdarzenia: wypadek 
komunikacyjny 
 
Ośmioletnie dziecko jechało 
samochodem z 
matką. Doszło do 
wypadku, na skutek 
którego dziecko 
doznało urazu 
kręgosłupa oraz 
złamań (4% 
uszczerbku na 
zdrowiu). 
Kobieta od razu 
zgłosiła sprawę do 
Eventus 
Dochodzenie 
Odszkodowań. 
Zażądaliśmy 
wypłaty 8 tys. zł dla 
poszkodowanego. Ubezpieczyciel 
najpierw wypłacić tysiąc zł kwoty 
bezspornej. Po uzupełnieniu 
dokumentacji dopłacić kolejne 4 
tys. zł. Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań złożył odwołanie. 
Sprawa jest w toku. 

 
 

Rok zdarzenia: 2012 
Ubezpieczyciel: AXA 
Typ zdarzenia: wypadek przy pracy 
 
Poszkodowany uderzył głową o 
obudowę wentylacyjną, która była 

zbyt nisko zawieszona. 
Ubezpieczyciel odmówił 
wypłacenia odszkodowania 
tłumacząc, że szkoda nie powstała 
z winy pracodawcy. Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań złożył 
wniosek o interwencję do rzecznika 
ubezpieczonych. Wówczas AXA 
zmieniło decyzję – okazało się, że 
pracodawca odpowiada za 
szkodę, ale jest ona poniżej 
franszyzny (kwoty, do której 
odpowiada sprawca szkody). Po 
kolejnym odwołaniu AXA znów 
zmienia zdanie: szkoda jest powyżej 
franszyzny i wypłaca na rzecz 

poszkodowanego 
kwotę 12 tys. zł.  
Sprawa jest nadal w 
toku. Eventus 

Dochodzenie 
Odszkodowań 

dochodzi od 
sprawcy szkody, 
czyli zakładu pracy, 
9,8 tys. zł (do której 
on odpowiada). 
 
 
Rok zdarzenia: 2013 
Ubezpieczyciel: 

InterRisk 
Typ: kolizja drogowa 
 
Poszkodowany kierujący 
samochodem uczestniczył w kolizji 
drogowej. Na jego skutek doznał 
m.in. stłuczeń. Szkodę zgłosił do 
ubezpieczyciela, który zwołał 
komisję lekarską. Zaproponował 
nam zawarcie ugody i wypłacenie 
poszkodowanemu 6 tys. zł. Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań po 
dokładnej analizie tego przypadku, 
wynegocjował kwotę ponad dwa 
razy wyższą – 12,5 tys. zł. 

 

Opinie klientów: 
 

Dziękuje bardzo za pomoc w 
uzyskaniu odszkodowania. 
Wszystko odbyło się sprawnie 
i profesjonalnie, bez 
zbędnych spotkań. Kwota 
odszkodowania okazała się 
naprawdę słuszną. 
 

Agnieszka Polczyk 
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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…  
 
 
Trening: codziennie pięć godzin. 

Dieta: za dwie dorosłe osoby, 
pięć-siedem posiłków dziennie, 

przede wszystkim białe pieczywo, 
kasze, makarony. Tak jeszcze 

niedawno wygląda normalny dzień 
pana Macieja. 

 

 
Kulturysta od BHP 

 
 

Maciej Mądrzycki, 
Specjalista ds. BHP oraz partner  

Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań 

 

Od 7:00 do 15:00 pracownik 
biurowy, po godzinach zawodnik  

przygotowujący się Mistrzostw Polski 
w kulturystyce. – Piętnaście lat temu 
namówił mnie do tego sportu 
kolega. Pomyślałem: czemu nie! 
Zawsze lubiłem sport i poświęcałem 
mu dużo czasu.  

Sportowy duch 

Ale kulturystyka to wiele wyrzeczeń. 
Wiele godzin dziennie 
poświęcanych na treningi, 
odpowiednia dieta, która tylko na 
pierwszy rzut oka wydaje się idealna 
(prawie wszystko można jeść). – 
Dlatego przerzuciłem się na fitness. 
Nie mogłem pogodzić kulturystyki z 
innymi obowiązkami, za dużo tego 
było. Natomiast fitness jest dla mnie 
bardziej sportem rekreacyjnym. Na 
pokazy kulturystów jeżdżę tylko jako 
widz, bo cały czas mam wielu 
kolegów, którzy się tym sportem 
zajmują. 

Życie bez sportu jest z życiem 
straconym – tej zasady pan Maciej 
trzymał się od zawsze. – Piłka nożna, 
ręczna, rolki – wszystko to przewinęło 
się w moim życiu i zostało na dłużej. 

Trochę o pracy  

W Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań pan Maciej 
pracuje od trzech lat. I tak 
jak w sporcie zajmuje się 
kilkoma dziedzinami, tak i w 
pracy pełni kilka funkcji. Jest 
partnerem, osobą 
odpowiedzialną za 
korespondencję oraz 
specjalistą do spraw BHP. – 
Trafiają do mnie do 
zaopiniowania sprawy 
związane ze szkodą w 
miejscu pracy.        



BIULETYN 

 4

CO SŁYCHAĆ W 
UBEZPIECZENIACH 

Fundacja Sanatus 

Eventus Dochodzenie Odszkodowań 
rozpoczęło współpracę z Fundacją 
„Sanatus”.  Fundacja niesienie pomoc 
ludziom pokrzywdzonym przez los, oraz 
dostosowaniem i przebudową budynku 
na cele ośrodka rehabilitacyjno-
wypoczynkowego w Mąkoszynie. 
Ośrodek będzie służył osobom 
niepełnosprawnym. 

 

Więcej o „Sanatus” znajdziecie na 
http://www.fundacja-sanatus.pl  

 

Rekordowe odszkodowanie w 
Polsce! 2,5 mln zł za 

wypadek! 
 
To najwyższe odszkodowanie w Polsce. 
34-letnia Dorota Skurnóg ze Słupska 
właśnie wygrała sądową batalię z 
gigantem od ubezpieczeń. Ma dostać 
2,5 mln zł odszkodowania oraz 12,3 tys. 
zł comiesięcznej renty. To wyrok bez 
precedensu. Daje nadzieję tysiącom 
oszukanym przez ubezpieczalnie 
ludziom. Dorota Skurnóg ze Słupska 
cudem przeżyła wypadek 
samochodowy. 10 lat temu, z dwuletnią 
wówczas córeczką i mężem wybrała 
się do Ustki po świeżą rybę na święta. 
Nigdy tam nie dotarli. Kierujący autem 
mąż pani Doroty stracił panowanie nad 
kierownicą, zjechał z drogi i auto wbiło 

się w drzewo. Córeczka i mąż pani 
Doroty wyszli z wypadku bez szwanku, 
ale kobieta przez wiele tygodni 
walczyła o życie. Przeżyła, ale jest 
sparaliżowana.  
Czytaj więcej: 
http://finanse.wp.pl/kat,1033763,title,Re
kordowe-odszkodowanie-w-Polsce-25-
mln-zl-za-
wypadek,wid,16078749,wiadomosc.ht
ml?ticaid=111996  
Przypomnijmy, że Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań wynegocjował w tym 
roku odszkodowanie na kwotę 1 mln zł. 
 
 

Agencja towarzyska to nie 
agroturystyka 

 
Niezgłoszenie firmie ubezpieczeniowej 
wszystkich okoliczności związanych z 
prowadzoną działalnością wiąże się z 
ryzykiem utraty odszkodowania.  
Przekonał się o tym Marian Z., który pod 
szyldem gospodarstwa 
agroturystycznego prowadził na Śląsku 
Opolskim agencję towarzyską. 
Zatajenie tych informacji 
zadecydowało o tym, że przegrał 
proces o odszkodowanie od firmy 
ubezpieczeniowej. Wprawdzie przed 
sądem apelacyjnym nikt nie mówił o 
pikantnych stronach tej działalności, 
lecz o wynajmowaniu pokoi i 
prowadzeniu nocnego baru – co 
zresztą Marian Z. zgłosił w gminie do 
ewidencji działalności gospodarczej, 
ale nikt, łącznie z sędziami, nie miał 
wątpliwości, o co tak naprawdę 
chodziło. Właściciel zresztą tego nie 
ukrywał, przeciwnie, musiał jakoś ową 
działalność reklamować, więc na 
szyldzie wydrukował nocne godziny 
urzędowania przybytku, a za logo 
posłużył mu – jak się sąd wyraził – akt 
kobiecy. 
Czytaj więcej: Rzeczpospolita/ 
http://prawo.rp.pl/artykul/93289,162734-
Agencja-towarzyska-to-nie-
agroturystyka.html 

http://www.fundacja-sanatus.pl
http://finanse.wp.pl/kat,1033763,title,Re
http://prawo.rp.pl/artykul/93289,162734
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Czarne punkty 

 
Z raportu EuroRAP: 1/3 dróg 
krajowych to niebezpieczne odcinki. 
 
Najgorzej jest w województwie 
lubelskim, gdzie czarne fragmenty, 
do których często dochodzi do  
poważnych wypadków stanowią 
prawie 70 procent wszystkich dróg 
krajowych. 
 

 
Fot. lokalizacja.info  

 
 

 
 
A gdzie jest najwięcej wypadków w 
Twoim mieście? Czekamy na Wasze 
zdjęcia, które opublikujemy na 
naszym funpagu: 
https://www.facebook.com/Eventus
DochodzenieOdszkodowan 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Eventus


BIULETYN 

 6

  
e-SZKOLENIA 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  
 
 

DATA TEMAT 
07.11 Wysokość odszkodowań za śmierć osoby bliskiej w praktyce 

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej 
14.11 Polisy NW, posagowe i na życie 

Świadomość, wiedza, możliwości poszkodowanych, a rola EVENTUS 
Dochodzenie Odszkodowań 

21.11 Ustanowienie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z 
nieruchomości zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej 
Jak wypełnić formularz 

28.11 Szkody w mieniu 
Wymagane dokumenty do prowadzenia sprawy 

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

Hasło pokoju: eventus2000  

*** 

 

Newsletter 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje od 
Eventus Dochodzenie Odszkodowań? Zapisz się 
naszego newslettera. Wystarczy wejść na stronę: 
www.dochodzenieodszkodowan.pl i wpisać swój 
adres mailowy.  

 

Dyżur w Radiu PiK 

 

Przypominamy, że już 15 listopada (piątek) o godz. 
10:00 odbędzie się kolejny dyżur Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań w Radiu PiK. Na 
pytania słuchaczy będzie odpowiadał Wojciech 
Kloska, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód. 
Dyżurny numer telefonu opublikujemy na naszym 

facebook-u. Zapraszamy do wysłuchania programu i śledzenia nas na 
https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan  

http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private
http://www.dochodzenieodszkodowan.pl
https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan

