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Odszkodowanie 

za pożar 
 

W 2012 r. w  domu poszkodowanej 

doszło do pożaru, który 

spowodował rozległe zniszczenia. 

Dom był ubezpieczony od tego 

typu zdarzeń w Uniqa. 

Poszkodowana zgłosiła szkodę 

samodzielnie. Uniqa zaniżyła 

wartość szkody i wysokość 

odszkodowania.  

Eventus zlecił wykonanie ekspertyzy 

przez rzeczoznawcę budowlanego i 

wniesione  zostało odwołanie. 

Zakład ubezpieczeń dokonał 

dopłaty 19.166 zł odszkodowania, 

500 zł zwrotu kosztów wykonania 

ekspertyzy oraz 2.007 zł zwrotu 

ustawowych odsetek za zwłokę. 

W jaki sposób działać, jeśli nasz dom 

ucierpiał w pożarze? Jak odzyskać 

pieniądze z ubezpieczenia?  

 

Przede wszystkim, jak w 

przypadku prawie 

każdej szkody, należy 

jak najszybciej zgłosić 

pożar 

ubezpieczycielowi. Ile 

mamy na to czasu? 

Należy to sprawdzić w 

ogólnych warunkach 

ubezpieczenia. 

Bardzo ważna jest 

także dokumentacja 

pożaru. Warto 

sfotografować 

uszkodzony majątek, 

poprosić świadków o 

spisanie lub nagranie tego, co 

widzieli. Uszkodzonych rzeczy nie 

powinniśmy od razu usuwać. Być 

może będzie chciał je obejrzeć 

likwidator szkód. 

- Warto także poprosić strażaków o 

kopię sporządzonego przez nich 

raportu. Przyda się na spotkanie z 

likwidatorem szkód. Pożar, 

szczególnie domu, to wielka 

tragedia. Poszkodowanemu jest 

bardzo trudno, ale warto na 

spokojnie wszystko sprawdzić, żeby 

nie było trudności z wypłaceniem 

odszkodowania. W razie 

niepewności najlepiej jest 

zadzwonić do ubezpieczyciela i 

dokładnie o wszystko wypytać –

mówi Wojciech Kloska, dyrektor 

Departamentu Likwidacji Szkód 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 

Fot. Flickr, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuer02

5_jpg.jpg 

Autor: saikimecky 

 

Fot. z okładki: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streichh

olz.jpg 

Autor: Sebastian Ritter 

 

 

 



BIULETYN 

 3

 

Przykładowe sprawy 

 

Typ zdarzenia: wypadek 

komunikacyjny  

Rok: 2013 

Ubezpieczyciel: Generali  

 

Na skutek zderzenia motocykla i 

samochodu osobowego doszło do 

wypadku. Poszkodowany, kierowca 

motocykla, doznał obrażeń ciała w 

postaci m.in. wielu złamań.  

 

Powołany biegły sądowy wykazał 

winę kierującej samochodem 

osobowym. Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wniósł roszczenia o: 

wypłatę zaliczki na poczet 

zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę w wysokości 30.000 zł, a 

także o zwrot kosztów dojazdów na 

leczenie, kosztów opieki nad 

poszkodowanym oraz pomocy 

poszkodowanemu w codziennych 

czynnościach, zwrot kosztów 

leczenia.  

 

Na etapie przed-sądowym 

uzyskaliśmy m.in. 14.000 zł 

zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. Zakład 

ubezpieczeń w jednej z decyzji 

płatniczych uznał przyczynienie 

poszkodowanego na poziomie 50%, 

kontynuujemy likwidację szkody na 

etapie przed-sądowym. 

 

 

*** 

 

Typ zdarzenia: wypadek 

komunikacyjny  

Rok: 2012 

Ubezpieczyciel: PZU 

 

Kierujący samochodem osobowym 

nie zachował bezpiecznej prędkości 

podczas jazdy w następstwie czego 

potrącił rowerzystkę. W wyniku 

wypadku poszkodowana doznała 

obrażeń ciała w postaci  m.in. 

urazów kręgosłupa.  

 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań wniósł roszczenia o 

wypłatę zaliczki na poczet 

zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę w wysokości 25.000 zł, a 

także o zwrot kosztów opieki nad 

poszkodowaną oraz jej pomocy w 

codziennych czynnościach. Na 

etapie postępowania przed-

sądowego uzyskaliśmy kwotę 18.000 

zł, dodatkowo zasięgnęliśmy opinii 

lekarskiej współpracującego z nami 

lekarza i wnieśliśmy odwołanie m.in. 

z roszczeniem dopłaty 

zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. 

 

 

*** 

 

 

Typ zdarzenia: wypadek 

komunikacyjny  

Rok: 2014 

Ubezpieczyciel: PZU 

 

Poszkodowany był pasażerem 

samochodu osobowego, którego 

kierowca  doprowadził do 

wypadku. W wyniku zdarzenia 

mężczyzna doznał licznych obrażeń 

ciała.  

 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań na etapie przed-

sądowym uzyskał m.in. 37.500 zł 

zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. 
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Rozmowa z Piotrem 

Gawryszkiem, 

Partnerem Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań z Trójmiasta 

 
 

Odszkodowaniami zajmuje się od 

kwietnia ubiegłego roku. Do dzisiaj 

pamięta swoją pierwszą sprawę, 

która liczyła 60 umów…  

- Skończyłem dwa kierunki studiów 

transport i spedycja oraz turystyka i 

hotelarstwo, ale to właśnie 

odszkodowania dają mi największą 

satysfakcję – mówi. – Eventusem 

zaraziłem także moją dziewczynę. 

 

 

- Jak rozpoczął pan pracę w 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań? 

 

- Trzy lata temu uległem 

poważnemu wypadkowi 

samochodowemu. Odnalazła mnie 

pani Lucyna Kossakowska z Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań.   

Bardzo spodobała mi się taka forma 

pomocy i działanie kancelarii. 

Postanowiłem znaleźć sobie 

dodatkowe zajęcie - 

odszkodowania. Przeszedłem  walkę 

z nieuczciwym ubezpieczycielem i 

wiem, ile to kosztuje nerwów. 

Dlatego postanowiłem powalczyć 

także w imieniu innych i poznać 

wszystko od strony prawnej. 

 

- Jakie są minusy pracy w tym 

zawodzie? 

 

- Najtrudniejsze w tej pracy są 

wypadki śmiertelne. Te które 

wydarzyły się niedawno. Trzeba 

nieźle się napracować, żeby klient 

się do nas przekonał. Na samym  

 
 

początku mojej przygody z 

odszkodowaniami przez chwile 

myślałem, żeby zrezygnować. 

Jednak zmobilizowałem się i 

zostałem. 

Kiedy widzę, że ubezpieczalnia daje 

mojemu klientowi duże 

odszkodowanie, odczuwam 

ogromną satysfakcję, że 

pomogłem.  

 

- A plusy? 

 

- Kiedy klienci polecają mnie innym 

osobom. Poza tym telefony od 

zadowolonych klientów, 

poszkodowanych, wdzięcznych za 

pomoc. 

Poza tym lubię kontakt z ludźmi i to, 

że cały czas mogę uczyć się w 

wykwalifikowanym zespole. 
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PrasÓWKA 
 

Komu przysługuje jednorazowe 

odszkodowanie z ZUS 

 

soba, która uległa wypadkowi przy 

pracy, lub jej bliscy, jeśli 

ubezpieczony zmarł, ma prawo do 

świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego. W zależności od 

tego kto je otrzymuje, w różny 

sposób oblicza się jego wysokość. 

Warunkiem uzyskania 

jednorazowego odszkodowania jest 

to, aby ubezpieczony doznał 

stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek 

wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej. 

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest 

takie naruszenie sprawności 

organizmu, które powoduje 

upośledzenie czynności organizmu 

nierokujące poprawy. 

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu 

definiuje się z kolei jako naruszenie 

sprawności organizmu, które 

powoduje upośledzenie czynności 

organizmu na okres przekraczający 

6 miesięcy, mogące ulec poprawie. 

Warunkiem uzyskania 

jednorazowego odszkodowania jest 

to, aby ubezpieczony doznał 

stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek 

wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej. 

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest 

takie naruszenie sprawności 

organizmu, które powoduje 

upośledzenie czynności organizmu 

nierokujące poprawy. 

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu 

definiuje się z kolei jako naruszenie 

sprawności organizmu, które 

powoduje upośledzenie czynności 

organizmu na okres przekraczający 

6 miesięcy, mogące ulec poprawie. 

Źródło: Patryk Słowik 

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820664,k

omu-przysluguje-jednorazowe-odszkodowanie-z-

zus.html 

*** 

Trzeba ubezpieczyć  

dziecko w szkole? 

Czy ubezpieczenie dziecka od 

nieszczęśliwych wypadków 

oferowane przez szkołę jest 

obowiązkowe? Placówka nie może 

zmusić rodziców do wykupienia 

takiej polisy. Nie istnieją żadne 

przepisy, które nakładałyby taki 

obowiązek.  

- Rodzic może, ale nie musi zgadzać 

się na płacenie składki w 

towarzystwie, które wybrała szkoła – 

tłumaczy Paweł Wawszczak z biura 

Rzecznika Ubezpieczonych. 

Umowa ubezpieczenia dzieci i 

młodzieży szkolnej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków jest 

dobrowolna. Każdy powinien mieć 

wybór pomiędzy zawarciem umowy 

ubezpieczenia wskazywanej przez 

dyrekcję szkoły a skorzystaniem z 

innych ofert zakładów ubezpieczeń. 

Źródło: Joanna Kubik 

http://finanse.wp.pl/kat,1034031,title,Trzeba-

ubezpieczyc-dziecko-w-

szkole,wid,16863069,wiadomosc.html?ticaid=113

86d&_ticrsn=3 
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Ankieta 

Jak powinien wyglądać nasz Biuletyn? To pytanie stawiamy dziś Państwu. Cały czas się 

zmieniamy. Chcemy, by nasz Biuletyn spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Dlatego dziś 

to Was pytamy, co powinniśmy jeszcze zmienić. Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej 

do końca października na maila: obaid@dochodzenieodszkodowan.pl  

Odpowiadając na pytania można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

 

1. Obecny Biuletyn: 

 czytam od deski do deski 

 czytam wybrane artykuły 

 przeglądam 

 nie czytam w ogóle 

2. Biuletyn jest dla mnie przede wszystkim: 

 Źródłem wiedzy o Eventus Dochodzenie Odszkodowań 

 Możliwością zintegrowania się z resztą pracowników 

 Źródłem bieżących informacji z branży 

 Atrakcyjnym materiałem dla klienta 

3. Które z działów w naszym Biuletynie są najmniej atrakcyjne 

 Temat z okładki 

 Przykładowe sprawy 

 Pasje Eventusów 

 Wywiad 

 PrasÓWKA 

 Informacje o szkoleniach 

Ponieważ……………………………………………………………………………………… 

4. Moim zdaniem w Biuletynie powinny się znaleźć działy 

dotyczące:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co jeszcze zmienilibyście Państwo w Biuletynie: 

 Szatę graficzną 

 Liczbę stron …………………. 

 Okładkę………………………. 

 ………………………………….. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


