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GDPM – Grupa Doradcza Prawno – Medyczna
Jest pierwszym w Polsce centrum doradczym, zapewniającym kompleksową pomoc poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach 
medycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości branży odszkodowań i ubezpieczeń, skutecznie dochodzimy 
zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody osobowe, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby bliskiej. 

Naszym Klientom zapewniamy:
 bezpłatne zbadanie sprawy,
 rozpoczęcie sprawy bez opłaty wstępnej, wynagrodzenie należne po pozyskaniu odszkodowania,
 niską prowizję, odpowiednią do stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości roszczeń,
 kontrolę postępowania karnego,
 kompletną obsługę prawną, w tym wsparcie radców i adwokatów,
 opinie lekarzy i psychologów z Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych,
 opinie rzeczoznawców — biegłych sądowych,
 gromadzenie dokumentacji dowodowej,
 dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wyłożenie kosztów procesu,
 stały kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę.

Jak pracujemy?
Naszym Klientom zapewniamy kompletny system dochodzenia roszczeń.

Infolinia: 801 120 020

Po określeniu szkód precyzujemy i dochodzimy kompletnych roszczeń w celu wypłaty
odszkodowania w maksymalnej wysokości, ustalonej bezspornie przez zakład ubezpieczeń.

Za zgodą Klienta negocjujemy z zakładem ubezpieczeń korzystną ugodę.

Przy braku ugody lub nieuznaniu roszczeń w satysfakcjonującej wysokości,
kierujemy sprawę na drogę sądową.
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GDPM – sukces mierzony efektami:

2,5 mln złotych
dla rannej pasażerki

Ponad 800 tys. złotych
dla rodziny zmarłego

176 tys. złotych
dla pracownika

Dzięki pomocy GDPM udało się 
wywalczyć ponad 2,5 mln złotych 
odszkodowania, zadośćuczynienia 
i odsetek oraz ponad 12 tys. 
złotych renty dla pasażerki, 
poszkodowanej w wypadku 
samochodowym. To jeden  
z najwyższych wyroków tego typu 
w Polsce.

Blisko 600 tys. złotych 
zadośćuczynienia, odszkodowania 
oraz ponad 200 tys. złotych 
odsetek, za ponad 4-letnią zwłokę 
w wypłacie odszkodowania – taką 
sumę wywalczyła GDPM dla 
rodziny pracownika zmarłego  
w wyniku wybuchu butli  
w zakładzie jubilerskim.

Ponad 176 tys. złotych – taką 
kwotę wywalczyli prawnicy 
GDPM tytułem zadośćuczynienia 
i odszkodowania dla pracownika 
zakładu produkcyjnego, 
poszkodowanego w wyniku 
wypadku przy pracy. Mimo 
przyczynienia się pracownika, 
uzyskano satysfakcjonującą  
sumę odszkodowania.



TER Enterprises reprezentuje i pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach:

 drogowych,
 na roli,
 przy pracy,
 w miejscach użyteczności publicznej,
 konsumenckich.

TER Enterprises dochodzi odszkodowania i zadośćuczynienia:
 dla rodzin osób ciężko rannych w wypadkach, w stanie wegetatywnym oraz
 dla ofiar przestępstw na tle seksualnym.

Medicalex skutecznie dochodzi roszczeń odszkodowawczych dla osób 
poszkodowanych w procesie leczenia, w wyniku:

 błędu lekarskiego (diagnostyczny, terapeutyczny),
 błędu technicznego (niewłaściwe wykonanie czynności leczniczej),
 błędu organizacyjnego,
 bezprawności działania,
 bezprawnej odmowy udzielenia pomocy,
 naruszenia praw pacjenta,

oraz innych zdarzeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych zapewnia:

 opiniowanie i orzekanie na potrzeby osób poszkodowanych oraz ich rodzin,
 opinie i ekspertyzy medyczne,
 wsparcie medyczne i psychologiczne,
 prowadzenie szkoleń tematyce prawno – medycznej (orzecznictwo medyczne, dochodzenie 

roszczeń powypadkowych).

Opinie prywatna jest niezbędna dla określenia roszczeń osoby poszkodowanej, wykonana przed 
wszczęciem postępowania sądowego jest istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania oraz 
stanowi szkodę podlegającą naprawieniu.

„Wypadki i Odszkodowania” to czasopismo zajmujące się tematyką 
odszkodowawczą, redagowane przez adwokatów, radców prawnych, 
prawników i lekarzy. W każdym numerze czasopisma:

 porady dotyczące dochodzenia odszkodowań,
 porady prawno – medyczne,
 recepty na nieprawidłowe działania ubezpieczycieli,
 opisy spraw osób poszkodowanych.

www.gdpm.pl
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W skład GDPM wchodzą:

GDPM to także:

Akademia Odszkodowań

Program Rekomendacyjny Ambasadora

Program Reprezentacji Poszkodowanych
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Zostałeś ranny w wypadku?
Twój bliski zginął w wypadku?
Od wypadku nie minęło 20 lat?

Skontaktuj się z nami.
Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę.

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
Odszkodowania Zadośćuczynienia Renty
80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142
tel.: +48 58 303 46 38
faks: +48 58 320 75 49
e-mail: gdpm@gdpm.pl
facebook.com/GDPModszkodowania

Twój Reprezentant ds. Odszkodowań:

Twój prawnik prowadzący sprawę:

Infolinia: 801 120 020     facebook.com/GDPModszkodowania     www.gdpm.pl


