
 اتومبیل هایبیمه مالی هایخسارت به رسیدگی مبانیمعرفی کتاب 

با سر شناسه سازگار، احمد  1394در سال  "های اتومبیلهای مالی بیمهمبانی رسیدگی به خسارت"کتاب 

کاربردی و به دور از مقدماتی مانند  صورت کامالًهدر انتشارات ترمه به چاپ رسید. تهیه این کتاب که ب 1340

های رسیدگی به خصوص اصول و روشو با هدف انتقال تجربه در اصول و کلیات بیمه  تاریخچه و تعاریف

این کتاب عالوه بر اینکه قابل استفاده کارشناسان و . های اتومبیل نگارش شده استهای مالی بیمهخسارت

های الزم در خصوص نحوه مند به یادگیری حداقلهتواند به شهروندانی که عالقارزیابان خسارت است می

عالوه بر آن برای کارکنان شاغل در حوزه اتومبیل و  .ه قرار گیردمورد استفادرسیدگی و پرداخت خسارت است 

داتشجویان رشته بیمه و یا  کارگزاران، نمایندگان صدور،های بیمه و همچنین های شرکتمندان سایر حوزههعالق

اده کارکنان جدید الورود به صنعت بیمه و کارشناسان و ارزیابان حقیقی و حقوقی مورد استف مرتبط به بیمه،

 قرارگیرد.

 این کتاب در سه بخش شامل:

 های اتومبیلآشنایی با بیمه بخش اول:

 تشکیل پرونده خسارت مالی اتومبیلبخش دوم: نحوه 

 شدهو سالمت خسارت اعالم بخش سوم: بررسی صحت

دی از رتوان به موابه ترتیب می از موارد مهمی که در این کتاب تشریح شده است به رشته تحریر درآمده است.

ثالث و شخص های مالی بیمه ، پوششثالث و بدنهشخص های های اتومبیل، مزایای بیمهات بیمهاصطالح قبیل

های با گزارش و مازاد و تکمیلی و تعریف خسارت های اجباری، اختیاری و اضافیپوشش بدنه، ابطال و فسخ،

، شورای حل هم خوردههصحنه ب هایهای سازشی، عدم سازش، کروکی،کروکیبدون گزارش پلیس ،پلیس

تهیه عکس، بررسی اصالت  اختالف، مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده، نحوه بررسی مستندات و مطابقت آنها،

 حادثه و مستندات و چند نمونه موردکاوی تشخیص تقلب اشاره کرد.

تعهدات مالی مربوط و نحوه های اتومبیل و در تالیف این کتاب سعی شده است به زبانی ساده و به اختصار بیمه

 رسیدگی و پرداخت خسارت را تشریح نمود.


