
  بيمه مسئوليت 
اشخاص و مؤسسات اغلب . بيمه مسئوليت بخشي از سيستم بيمه رايج مربوط به خطرات سرمايه گذاري است 

لذا به منظور دسترسي به شرايط مناسب نياز به اختصاص دادن سرمايه . با خطرات متداولي مواجه مي گردند 
مي گردد و ر واقع رايط فوق العاده مؤثاين ش اين بيمه در. دارند ) به منظور كمك به خود ( هاي مناسبي 

سيستم مدرن بر اصول ويژه اي تكيه دارد كه ارائه دهنده . جلوي هزينه هاي متحمل شده را نيز مي گيرد 
بيمه . حمايت هاي مؤثر در برابر خطرات احتمالي بوده و در ارتباط مستقيم با بررسي يك حق بيمه است 

ت ويژه در برابر ادعاي خسارت شخص ثالث برنامه ريزي شده است و از مزاياي به منظور ارائه حماي مسئوليت
) . به ويژه براي كساني كه از وجود خسارت ناگهاني رنج مي برند ( برخوردار مي باشد منحصر به فردي 

 از اين رو تحت شرايط مشخصي. قرارداد حاصل از چنين بيمه هايي كامالً حساب شده و استاندارد مي باشد 
بيمه مسئوليت با مجموعه اي از پارامترهاي تأثير گذار تدابير اتخاذ شده براي . مورد استفاده قرار مي گيرند 

زماني كه يك ادعاي خسارت ارائه مي گردد ، شركت هاي بيمه حقوقي را براي حمايت از . همراه هستند 
ت ها اغلب در ارتباط با هيچ محدوديتي هزينه هاي قانوني اين گونه حماي. چنين ادعاهايي در نظر مي گيرند 

  . لذا اين بيمه فوق العاده سودمند مي باشد و به منظور تأمين ميزان خسارات موجود طراحي شده است . نيست 
  بازنگري بيمه مسئوليت 

بيمه مسئوليت فرم اجباري بيمه به ويژه براي كساني است كه در حين بروز مشكل در بسياري از كشورها ، 
مناسب ترين ) . يا از سوي شخص ثالث تحت پيگرد قانوني قرار گرفته مي شوند ( ادعاي خسارت مي نمايند 

پوشش طبقه بندي يا گروه بندي آن مربوط به تدابير الزامي است كه رانندگان وسايط نقليه سنگين را تحت 
عالوه بر اين از سوي دولت نيز  تحت . بيمه قرار مي دهد و خدمات ويژه اي را براي آنها در نظر مي گيرد 

گروه ها و عالوه بر اين بيمه فوق از سوي مقاطعه كاراني كه اقدام به استخدام . حمايت قرار گرفته مي شود 
و به بيمه ها بر اساس قوانين خاصي طراحي شده اند  اين. ايجاد شغل مي نمايند نيز مورد استفاده قرار مي گيرد 

صورت سنجيده در فعاليت ها به كار گرفته مي شوند و ريسك حاصل از صدمات و خسارات را نيز به حداقل 
جهت عقد چنين .  از اين رو تدابير عمومي براي افراد و سالمت آنها در نظر گرفته    مي شود. مي رسانند 

اين بيمه ها امكان ارائه غرامت را از سوي . هاي مناسب و استاندارد شده استفاده مي كنند قراردادهايي از الگو
عالوه بر اين طيف   گسترده اي از خطراتي را كه مردم را . ميسر مي سازد ) تحت شرايط خاص ( شركت 

طور قابل مالحظه  بهتدابير اتخاذ شده در اين حوزه ها . تهديد مي كند را نيز تحت پوشش خود قرار مي دهد 
  . لذا گاهي اوقات با افزايش مبالغ احتمالي و شكايت هايي از سوي وكال همراه است . اي گسترش يافته است 

  :چنين شيوه هايي در سه گروه اصلي طبقه بندي مي گردند 


