
در 1المللی قانون بیمهپژوهشی انجمن بینهاياین کتاب از مجموعه کتاب
و زمینه قوانین و مقررات بیمه است که به رویکردهاي اصلی اینشورتک

ها و مفاهیم ایده. پردازدموضوعات قانونی و نظارتی احتمالی مرتبط با آنها می
وجود دارد که در چند سال آینده، بازار را از متعددي در زمینه اینشورتک

ها، از توانایی بالقوه، در تغییر شیوه این نوآوري. دهداساس مورد تغییر قرار می
فعالیت صنعت بیمه، برخوردارند و جایگزین ارتباطات میان مشتریان و 

شوند که اي مینتیجه باعث تولید محصوالت بیمهشوند، و درمیگرها بیمه
بیشتر مطابق با ترجیحات فردي هستند و در قیاس با ریسک، قیمت 

. تري دارندمناسب
استفاده روز افزون از فناوري در بخش بیمه، تأثیري مخرب و در عین حال 

سازي، هایی از جمله توسعه محصول، توزیع، مدلاي در زمینهکنندهمتحول
پیامد آن، ایجاد یک . هاي مدیریتی داردگري و ادعاي خسارات و شیوههبیم

که بازار بیمه به دنبال اما، در زمانی. صنعت جدید، به عنوان اینشورتک است
گذاران در وري بیشتر است، نگرانی مقرراتفناوري براي دستیابی به بهره

.یابدهاي بالقوه، افزایش میخصوص مدیریت ریسک
هاي فناورانه در ارتباط با بیمه، مانند فین تک، این کتاب، به نوآوريبخش اول 

سپس، در بخش دوم، . پردازداینشورتک، اقتصاد مشارکتی و اینترنت اشیا می
در . اي از قوانین قراردادهاي بیمه در دنیاي دیجیتال ارائه شده استمجموعه

بخش چهارم .  داردهاکه بخش سوم توجه خاصی بر بیمه سایبري و روباتحالی
کتاب از حیث ترتیب و نه اهمیت، به بحث و بررسی درخصوص سواالت حقوقی 
و اخالقی در زمینه وسایل نقلیه و حمل و نقل شامل صنعت حمل و نقل و 

. پردازدهمچنین تأثیر آنها بر بخش بیمه و مسئولیت مدنی اختصاص می
ته تحریر در آمده این کتاب توسط پژوهشگران و متخصصین حقوقی به رش

در مجموع . دهدالمللی، انطباقی و اروپایی را ارائه میهاي بیناست و دیدگاه
پردازد اولین کتابی است که به مسائل حقوقی و نظارتی در حوزه اینشورتک می

هاي هاي موجود در چارچوب قوانین و مقررات فعلی در زمینه فناوريو شکاف
. کندمیبکاررفته در بیمه را شناسایی 
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