
Polecaj GDPM 
specjalistów od odszkodowań
i zadośćuczynień

www.gdpm.pl

Program  
Rekomendacyjny



Infolinia: 801 120 020

ZOSTAŃ 
AMBASADOREM GDPM
skutecznego doradcy odszkodowawczego!

do 2.000,00 zł
za zawarcie umowy  
z poszkodowanym

20% premii
za wypłatę świadczeń  
odszkodowawczych

do 500,00 zł
za udział Ambasadora  
w akcjach promocyjnych GDPM

NIE TRAĆ CZASU, MOŻE KTOŚ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY?

Ambasadorowi za polecenie nas gwarantujemy wysokie premie pieniężne:

Jak zostać Ambasadorem GDPM?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 na stronie www.gdpm.pl,

lub prześlij wydrukowany formularz:
 faksem na numer: 58 320 75 49,
 e-mail na adres: polecajGDPM@gdpm.pl,
 pocztą na adres: Grupa Doradcza Prawno–Medyczna

al. Zwycięstwa 48
80-210 Gdańsk

Masz pytanie?
 zadzwoń: 801 120 020,
 wyślij e-mail: polecajGDPM@gdpm.pl,
 wejdź na stronę: www.gdpm.pl,
 odwiedź nas: Grupa Doradcza Prawno–Medyczna

al. Zwycięstwa 48
80-210 Gdańsk

SZYBKO
PROSTO
BEZ UMOWY
TWÓJ 
NUMER TELEFONU
NUMEREM 
REKOMENDACYJNYM



www.gdpm.pl

Specjaliści od odszkodowań
i zadośćuczynień

POMÓŻ POSZKODOWANYM, SKONTAKTUJ ICH Z GDPM!

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach:

 drogowych,
 w pracy,
 w rolnictwie,
 w miejscach użyteczności publicznej,
 konsumenckich.

GDPM zapewnia także pomoc osobom poszkodowanym w szkodach medycznych, pomoc tą zapewnia 
Medicalex.

GDPM zapewnia niezależne opinie medyczne, które wykonuje Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Me-
dycznych CNOiUM.

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 zadośćuczynie-
nia i odszkodowania  
dla pracownika zakładu  
produkcyjnego, poszkodowane-
go w wyniku wypadku  
przy pracy. Mimo przyczynienia 
się pracownika,  
uzyskano satysfakcjonującą 
sumę odszkodowania.

Jak polecać GDPM?

Aby otrzymać premię Ambasadora należy:
 promować usługi GDPM,
 przekazać osobie poszkodowanej Twój 9 cyfrowy numer telefonu (czyli numer rekomendacji Ambasadora),
 zgłosić sprawę osoby poszkodowanej do GDPM wykorzystując formularz „Jestem poszkodowany” 

na www.gdpm.pl.



Specjaliści
od odszkodowań
i zadośćuczynień

Zostałeś ranny w wypadku?
Twój bliski zginął w wypadku?
Opiekujesz się bliskim ciężko rannym w wypadku?
Od wypadku nie minęło 20 lat?

Skontaktuj się z nami.
Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę.

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel.: +48 58 303 46 38
faks: +48 58 320 75 49
e-mail: gdpm@gdpm.pl

Infolinia: 801 120 020

Twój Reprezentant ds. Odszkodowań:


