
  

 

بخشی از قانون اساسی اتحادیه اروپا را تشکیل  دستورالعمل توزیع بیمه

به اجرا درآمده است و توزیع  8102از اول اکتبر این دستورالعمل . دهد می

این کتاب به بررسی . کند محصوالت بیمه در اتحادیه اروپا را تنظیم می

های  کنندگان بیمه، یعنی واسطه بر توزیع دستورالعمل توزیع بیمه تأثیر

تغییرات اصلی  پردازد و در آن، بیمه و موسسات بیمه و همچنین بازار می

بررسی و درباره آن کامالً بحث  دستورالعمل توزیع بیمه ایجاد شده توسط

طور مفصل به تحلیل و  کتاب حاضر، اولین کتابی است که به. شده است

و تجزیه و تحلیل جامع حقوقی  پردازد می دستورالعمل توزیع بیمه تفسیر

دستورالعمل توزیع بیمه را تشکیل  و نظارتی از تغییرات ایجاد شده توسط

روابط متقابل بین قوانین این دستورالعمل و سایر  همچنین. دهد می

 .کند هایی که مربوط به توزیع محصوالت بیمه هستند را تشریح می رشته

دستورالعمل توزیع  این کتاب در مورد موضوعات مختلف مربوط به تفسیر 

 نقش( ب)ی حاصل از آن،  وجودآمده هماهنگی به( الف)در زمینه  بیمه

( به عنوان الگویی برای قانونگذاران ملی، ج دستورالعمل توزیع بیمه

 تجزیه و( د)با سایر مقررات و علوم و  دستورالعمل توزیع بیمه اثرمتقابل

 .کند تحلیل تجربی سند استاندارد شده اطالعات قبل از قرارداد را ارائه می

های  تسهیل بیشتر فعالیت دستورالعمل توزیع بیمه، یکی از اهداف اصلی

قوانین جدید در مورد آزادی ارائه خدمات  .های بیمه بود المللی واسطه  بین

منجر به  دستورالعمل توزیع بیمه و تاسیس، با هدف درک اینکه آیا

یکپارچگی بیشتر در بازار شده یا خواهد شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار 

صفحه تنظیم شده است که  434بخش و  4کتاب حاضر در . گیرد می

دانشگاهیان، نهادهای نظارتی، متخصصان و  هبینش ارزشمندی را ب

 .دهد مند به موضوعات مربوط به توزیع بیمه ارائه می دانشجویان عالقه
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