
Cel działalności Grupy VERSATUS  

Kompleksowa, szybka i skuteczna likwidacja szkód dla naszych Klientów 

Kontakt z Klientem   

         Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie i potrzebujesz profesjonalnej konsultacji – Zadzwoń.  
Konsultacja jest bezpłatna. Koordynator ds. Odszkodowań podczas konsultacji telefonicznej, doradzi jaki rodzaj 
odszkodowania przysługuje w Twojej sytuacji.  

Kompletowanie i analiza Twoich dokumentów  

         Jeżeli uznasz, że warto nam powierzyć prowadzenie sprawy wyznaczymy w tym celu kompetentnego opiekuna, 
który skontaktuje się z Tobą i pomoże zebrać dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy.   
Przyjmując zlecenie od Ciebie nie pobieramy żadnych zaliczek oraz prowadzenie sprawy nie wymaga od Ciebie 
ponoszenia żadnych nakładów finansowych.  

Zgłoszenie szkody  

         Sprawę Twoją przekazujemy do profesjonalnego Likwidatora z dużym doświadczeniem, analizujemy i zgłaszamy 
ją w Twoim imieniu do odpowiedzialnego za naprawienie szkody (najczęściej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego). 
Wiemy z doświadczenia, iż pismo wystosowane przez Likwidatora lub Kancelarię Prawną przywołujące przepisy 
prawne właściwe w Twojej sprawie oraz wskazujące dokładne i wyczerpujące dowody zmusza odpowiedzialnego za 
naprawienie szkody do natychmiastowej likwidacji szkody. Dzięki temu reakcja i odpowiedź z Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego  jest bardzo szybka.  

Negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym  

         Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania bądź zaniża jego wysokość, Likwidator wraz 
z Zespołem Prawników podejmują decyzję o wstąpieniu na drogę sądową. Odszkodowanie, o które możemy walczyć 
na drodze sądowej zazwyczaj jest wyższe niż to, z którym mamy do czynienia na drodze polubownej. Dodatkowo 
mamy już zebraną potrzebną do prowadzenia sprawy dokumentację oraz znamy argumenty i sposób postępowania 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego.   
Nasz Dział Prawny nie działa pochopnie, w jego skład wchodzą Likwidatorzy, Radcowie Prawni oraz Adwokaci, którzy 
specjalizują się w konkretnych szkodach i wiedzą, jak najlepiej i najskuteczniej pomóc.  

Wypłata odszkodowania  

         Po uzyskaniu odszkodowania przekazujemy niezwłocznie je na Twój rachunek bankowy potrącając naszą – 
uzgodnioną wcześniej – prowizję. Wynagrodzenie pobierane jest dopiero po pomyślnym uzyskaniu świadczeń.  W 
końcowym etapie przekazujemy sprawę głównemu Likwidatorowi w naszej firmie, który wyraża zgodę na 
zakończenie sprawy a Ty otrzymasz stosowne pismo, w którym informujemy o wykonaniu zadania i zakończeniu 
postępowania likwidacyjnego.  

  

  


