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است تا اطمینان یابند هر اتفاقی که رخ  ای مناسب های بیمه ها، داشتن پوشش آخرین نقطه دفاعی برای استارتاپ

ها  هایی که در کشورهای دیگر برای استارتاپ انواع بیمه ترین از مهم برخی .دهد، از نظر مالی جبران خواهد شد

 .شوند، به شرح شکل زیر هستند ارائه می
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های اساسی  وکارها در برابر برخی از ریسک از کسب حمایت :بیمه مسئولیت عمومی و اموال تجاری -5

، خسارت بهه امهوا     «لغزش و سقوط»خسارات موسوم به . شوند ها ایجاد می اندازی استارتاپ که با راه

آسیب شده و دعاوی خسارت  شخص ثالث، دعاوی خسارت مسئولیت محصوالت، خسارت به فضای اجاره

 . تبلیغاتاز  ناشی شخصی یا

های ناشی از حمالت هک یها رخنهه    تعقیب قضایی و جریمه در برابرشرکت  حمایت از :یبیمه سایبر -8

هها، پهایش اعتبهاری،     های اخطار رخنه داده های مستقیمی مانند هزینه چنین در برابر هزینه هم. ها داده

 .حقوقی های ها و تحلیل بازیابی داده

از شرکت در صورتی که شخصی مدعی شود که به دلیل عملکرد، خطا یا  حمایت  : بیمه قصور و خطا -3

 .، دچار خسارت شده استقصوری که شرکت در حین ارائه خدمات انجام داده

دیدن یا بیماری کارکنان  ارائه پوشش قانونی مورد نیاز در صورت آسیب :کارکنان غرامتجبران بیمه  -2

 . در حین انجام کار

 . حمایت از شرکت و رهبر آن در برابر مسئولیت مربوط به مدیریت سازمان :2بیمه مدیران و کارکنان -1

. شهود  بیمه عمر افراد کلیدی سازمان که خسارت آن به سازمان پرداخهت مهی   :1بیمه شخص کلیدی -6

ههای   شبیه به بیمهدهند که برخی بسیار  های مربوط به فوت افراد کلیدی سازمان را پوشش می هزینه

 . باشند نمیماهیتا بیمه عمر  با این حا ، این پوشش عمر سنتی هستند؛

دفاع در برابهر برخهی    های حمایت از شرکت و مدیر آن با پرداخت هزینه :6های استخدام بیمه شیوه -7

 .های نهادهای دولتی دعاوی قضایی کارکنان یا بازرسی

 

                                                 
1
 Slip and fall 

2
 personal or advertising injury claims  

3
 Errors & Omissions (E&O)  

4
 Director & Officer (D&O) 

5
 Key Person (key man) 

6
 Employment practices  
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هم برای  دیگر ای ، برخی محصوالت بیمهها هستند ای برای استارتاپ ترین محصوالت بیمه که رایج ها به جز این

 :شوند ها ارائه می استارتاپ

وکار  اگر استارتاپی در صنعت رسانه فعا  باشد یا به عنوان بخشی از کسب :7ای بیمه مسئولیت رسانه -5

 نقض، رخنه امنیتی یا محرمانگی، IPتخلف مواردی چون در برابر خود، مقادیر زیادی محتوا تولید کند، 

البتهه ایهن   . کند محافظت میای از آن  بیمه مسئولیت رسانهحریم خصوصی و نقض مقررات تبلیغات، 

 .شود ی یا خطا و قصور هم ارائه میا وان بخشی از بیمه مسئولیت حرفهپوشش به عن

هها   های تجاری، اسهتارتاپ  ابزارهای متداو  سازمانبه جز  :2دفتر کار پوشش تجهیزات و محتویات -8

و  سرقت یا آسیب بهه محتویهات  هرگونه این بیمه . ه و تبلت دارندکای زیادی به کامپیوتر، تلفن همراات

را  آالت فنی، اسناد، تلفهن همهراه یها تبلهت     ها، ماشین تاپ تجهیزات دفتر کار، از جمله کامپیوترها، لپ

 .دهد پوشش می

 : منابع 
1. www.gosuperscript.com  

2. www.coverwallet.com 

3. www.foundershield.com  

                                                 
7
 Media liability  

8
 contents and portable equipment insurance 
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