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Odszkodowanie  

za zimowe sporty 
 

 

Wypadek Michaela Schumachera 

wstrząsnął całym światem. W 

niedzielę, 29 grudnia, 

siedmiokrotny mistrz Formuły 1 

doznał urazu głowy, po tym, jak 

przewrócił się i uderzył w skałę 

jadąc na nartach. Sportowiec 

nadal leży w szpitalu we Francji. 

Znajduje się w stanie krytycznym.  
 

 

Zima to czas sportów, 

na które czekamy przez 

cały rok. To niestety 

także czas złamań i 

zwichnięć: kostek, nóg i 

rąk. Dlatego po 

pierwsze warto uważać 

podczas zimowej 

zabawy, po drugie 

wiedzieć, co możemy 

zrobić, kiedy już taki 

wypadek nam się 

przydarzy… 

 

 

Polisa 
 

 

Wyjeżdżając na narty, 

powinniśmy zaopatrzyć 

się w odpowiednią 

polisę. Należy dokładnie 

przeczytać, jakie 

wypadki ona obejmuje. 

Powinniśmy też zapisać 

numer do 

całodobowego 

centrum alarmowego 

ubezpieczyciela.  

 

- Po wypadku należy od razu 

powiadomić odpowiednie służby 

medyczne. Należy gromadzić 

zarówno dokumenty świadczące o 

hospitalizacji, jak i rachunki 

związane z wydatkami dotyczącymi 

wypadku.    

Kolejną ważną rzeczą jest 

natychmiastowe zgłoszenie szkody 

ubezpieczycielowi, z zachowaniem 

terminu zawartego w polisie – mówi 

Paweł Zajchowski z Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań.  

 

 

Fot. wikipedia, źródło: 

Schumi_di_GP_Kanada_2011.jpg: 

Mark McArdle 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schumi_di_GP_Kanada_2011.jpg
http://www.flickr.com/people/12169388@N05
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Przykładowe sprawy 

 

Jak niebezpieczne mogą się 

okazać zakupy, przekonał się 

nasza klientka. Prosta z pozoru 

czynność skończyła się 

dramatycznie. Wszystko przez 

nieuwagę i brak wyobraźni 

kierowcy przejeżdżającego przez 

parking przy markecie. 
 

Rok zdarzenia 2013 

Klientka Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań została potrącona 

na parkingu przy markecie. Doznała 

urazu kręgosłupa oraz potłuczeń 

ciała. Trwały 

uszczerbek na 

zdrowiu został 

ustalony na 

poziomie 2%. 

Eventus 

Dochodzenie 

Odszkodowań 

wniósł o 5.000 zł 

odszkodowania. 

Wywalczyliśmy 4.000 

zł. 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2013 

W wypadku komunikacyjnym, który 

wydarzył się jesienią, podczas 

deszczu (zderzenie dwóch 

samochodów), poszkodowany 

doznał urazu czaszki i złamał rękę.  

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wniósł o wypłatę 

odszkodowania  w wysokości 

150.000 zł. Czekamy na odpowiedź 

ze strony zakładu ubezpieczeń. 

Jeżeli kwoty odszkodowania 

uzyskane na drodze polubownej nie 

będą adekwatne do rozmiarów 

szkody, wówczas wystąpimy z 

roszczeniami na drogę 

postępowania sądowego. 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2013 

W wypadku komunikacyjnym 

poszkodowany doznał obrażeń 

ciała w postaci m.in. urazu głowy i 

ogólnych stłuczeń. 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wniósł o 5000 zł do 

ubezpieczyciela, PZU. 

Poszkodowany na razie otrzymał 

1000 zł, złożyliśmy już odwołanie na 

6000zł (przyznano 3% uszczerbku na 

zdrowiu przez lekarza orzecznika). 
 

 

*** 

 

Rok zdarenia: 2013 

 

Klient Eventus 

Dochodzenie 

Odszkodowań uległ 

wypadkowi przy 

pracy: spadł z 

pomostu, którego 

pracodawca 

odpowiednio nie 

zabezpieczył. 

Mężczyzna był hospitalizowany. 

Doznał m.in. wielu złamań i stłuczeń. 

W odpowiedzi na nasze zgłoszenie 

szkody Klient otrzymał bezsporną  

kwotę 30.000 zł,  otrzymał także 

zwrot kosztów leczenia w wysokości 

tysiąca zł, zwrot kosztów opieki w 

wysokości 4900zł. oraz comiesięczną 

rentę na zwiększone potrzeby w 

wysokości 1500zł miesięcznie i rentę 

wyrównawczą. Sprawa ostatecznie 

została zakończona ugodą w 

łącznej kwocie 115 tys. zł 
 

 

 

Opinie klientów: 

 

Początkowo starałam się o 

odszkodowanie samodzielnie, 

jednak z negatywnym skutkiem. 

Pomoc w dochodzeniu 

odszkodowania, którą otrzymałam 

od kancelarii prawnej Eventus 

okazała się bardzo cenna. 

 

Klementyna Sokołowska 
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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…  

 

 

Imię wybrała jej mama 

 

– Jakaś aktorka skandynawska 

nosząca to imię spodobała się 

mojej mamie. I tak zostałam 

Aniką – mówi Anika Tomajczyk, 

asystentka w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. Tym 

razem to ona dzieli się z nami 

swoimi pasjami i życiem „po 

pracy”.  

 

Anika pracuje w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań od 

lipca 2013 r. Jest referentem do 

spraw likwidacji szkód. Z 

wykształcenia jest magistrem 

inżynierem technologii 

chemicznych ochrony 

środowiska. – O tym, że w Eventus  

jest praca, powiedziała mi 

koleżanka – mówi.  

Jak jej się podoba i co może 

powiedzieć po kilku miesiącach 

pracy? 

 

- Każda sprawa jest inna. Poznaję 

wielu nowych ludzi, osobowości, 

charaktery. Zdobywam 

doświadczenie. 

Co Anika robi w wolnym czasie? 

– Mam rocznego synka, Kubę. 

Jest mały, rozkoszny i żarłoczny. 

Zajmuje mi cały wolny czas. 

Uwielbia go cała moja rodzina i 

znajomi. Ma pięć opiekunek w 

tygodniu, każdą na inny dzień. 

Poza tym lubię chodzić do kina, 

szczególnie na komedie. Ale 

interesuję się też fantastyką i 

filmami przygodowymi. Teraz 

czekam na drugą część 

„Hobbita.” Nie znoszę horrorów, 

bo nie lubię się bać…  
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PrasÓWKA 

Fot. Facebook 
 

Odszkodowania  

za zmarnowany urlop 
 

Korzystanie z usług turystycznych 

świadczonych przez biura podróży 

jest obecnie najpopularniejszą 

formą organizacji wypoczynku. Ale 

co zrobić w sytuacji, gdy 

zagwarantowany w ofercie widok 

na morze przysłania drugi budynek, 

nasz pokój wcale nie ma balkonu, a 

zamiast rodzinnego apartamentu 

składającego się z dwóch 

odrębnych pomieszczeń 

otrzymujemy dwa łóżka z 

dodatkową dostawką? 

 

Zakup wycieczki w biurze podróży 

nie zawsze oznacza, że nasz urlop 

będzie dokładnie taki jak sobie go 

zaplanowaliśmy. Niejednokrotnie 

zdarza się, że to co zastajemy na 

miejscu znacznie odbiega od 

warunków zapewnionych przez 

organizatora, a tym samym warunki 

naszego wypoczynku są niezgodne 

z przedstawioną nam ofertą. 

 

Różnice w standardzie hotelu i 

wyposażeniu pokoju często są 

przyczyną frustracji i zamiast 

oczekiwanego wypoczynku, 

wykupiona wycieczka staje się 

koszmarem, o którym chcemy 

jak najszybciej zapomnieć. 

 

Czy nasze prawo do 

spokojnego wypoczynku nie 

zasługuje na ochronę? 

Oczywiście! 

 

Organizatorzy imprez 

turystycznych ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie 

nieprawidłowości jakich 

dopuścili się podczas 

organizacji naszego urlopu. Za 

wszelkie niedogodności możemy 

żądać  

 
Źródło: 

http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka

/677249,odszkodowania-za-zmarnowany-

urlop.html 
 

 

Roszczenie o zadośćuczynienie…  
 

…za skutki śmierci osoby najbliższej 

mogą przejąć spadkobiercy. 

 

Roszczenie o zadośćuczynienie za 

skutki śmierci osoby najbliższej 

wchodzi do spadku - to sedno 

czwartkowej uchwały Sądu 

Najwyższego, która poszerza wyłom 

w zasadzie, że roszczeń osobistych 

się nie dziedziczy. 

 
Źródło: Marek Domagalski/ 

http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1072052-

Zadoscuczynienie-za-krzywde--roszczenie-

moga-dziedziczyc-spadkobiercy.html 

 

http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/677249,odszkodowania-za-zmarnowany-urlop.html
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/677249,odszkodowania-za-zmarnowany-urlop.html
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/677249,odszkodowania-za-zmarnowany-urlop.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1072052-Zadoscuczynienie-za-krzywde--roszczenie-moga-dziedziczyc-spadkobiercy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1072052-Zadoscuczynienie-za-krzywde--roszczenie-moga-dziedziczyc-spadkobiercy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1072052-Zadoscuczynienie-za-krzywde--roszczenie-moga-dziedziczyc-spadkobiercy.html
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SZKOLENIA WYJAZDOWE 

 

 04.02.2014 - Gdynia - godzina 15 

 05.02.2014 - Rypin - godzina 17:30 

 21.02.2014 - Wrocław - od godziny  11 całodniowe, Bar and Restauracja 

Czerwona Cebula Al. Kromera 2 

 22.02.2014 - Poznań - 11:00 

 25.02.2014 - Świecie - 17:30, biuro 

 26.02.2014 - Ciechanów- godzina 17:30 

 27.02.2014 - Białystok- godzina 17:30 

 28.02.2014 - Olsztyn- godzina 17:30 

 11.03.2014 - Piła- godzina 17:30 

 14.03.2014 - Łódź- godzina 17:30 

 15.03.2014 - Warszawa- godzina 12:00 

 18.03.2014 - Nakło /n Notecią- godzina 17:30  

 25.03.2014 - Włocławek, godzina 17:30 

 26.03.2014 - Koszalin, godzina 17:30 

 27.03.2014 - Goleniów, godzina 17:30 

 29.03.2014 - Bydgoszcz, godzina 11:00 

 

O ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa drogą mailową. 


