
دپارتـمان بــازارهای مـــالی

 )بورس، بانک و بیمه(



موسـسـه حقـوقی داد و خـرد

ــه  ــی ب ــن مؤسســه متک ــد. ای ــی داد و خــرد در ســال ۱۳۹۲ تأســیس گردی مؤسســه حقوق

بیــش از دو دهــه فعالیــت مؤسســین در امــر وکالــت و مشــاوره حقوقــی اســت کــه همگــی 

از وکالی مجــرب و اســاتید بــه نــام حقــوق در ایــران هســتند. حضــور مســتمر نامبــردگان 

ــان حــرف و مشــاغل جهــت دفــاع  ــار شــرکت هــای داخلــی و بیــن المللــی و صاحب در کن

در دعــاوی، ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی و آســیب  شناســی فعالیــت هــای اقتصــادی، 

موجبــات شــناخت عمیــق نیازهــای آنــان در حــوزه خدمــات حقوقــی را فراهــم آورده و ایــن 

ــران پاســخگوی  ــت در ای ــر وکال ــی دفات حقیقــت را آشــکار نمــوده اســت کــه ســاختار فعل

ــزون آن هــا نمــی  توســعه و رشــد فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری و پیچیدگــی روزاف

باشــد.

ــای روز  ــا نیازه ــی ب ــات حقوق ــاختار خدم ــودن س ــق نم ــت منطب ــتا و در جه ــن راس در ای

اقتصــاد و اســتانداردهای جهانــی در ایــن بخــش، مؤسســه حقوقــی داد و خــرد بــر پایــه 

ــاد و  ــای روز اقتص ــه از نیازه ــو و برگرفت ــاختاری ن ــا س ــین، ب ــات مؤسس ــش و تجربی دان

تجــارت داخلــی و بیــن المللــی ســازماندهی و راه انــدازی شــد. تــالش مدیریــت و همــکاران 

ــی و  ــرد جمع ــش، خ ــر دان ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــن اس ــرد ای ــی داد و خ ــه حقوق در مؤسس

ــع  ــن و جام ــوده و بهتری ــن ب ــام نیازهــای موکلی ــف، پاســخگوی تم تخصــص هــای مختل

تریــن روش هــا و راه حــل هــا را بــرای نیــل بــه اهــداف بــزرگ اقتصــادی آن هــا فراهــم 

ــد. آورن

مأموریــت مؤسســه، کاهــش حداکثــری ریســک فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی موکلین 

مــی باشــد. بــرای نیــل بدیــن هــدف، خــرد جمعــی را برگزیــده ایــم و بــر ایــن مبنــا وکال و 

مشــاوران بــا دارا بــودن تخصــص هــا و توانایــی هــای مختلــف را در کنــار هــم گــرد آورده 

ایــم. آن هــا بــا تکیــه بــر دانــش و تجربیــات جمعــی، تمــام ابعــاد پرونــده هــای حقوقــی 



و ســاختار کســب و کار موکلیــن مــا را بررســی نمــوده و بهتریــن و جامــع تریــن راه 

حــل هــا را ارائــه مــی نماینــد.

چشــم انــداز مؤسســه تغییــر ســاختار ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقی و کســب وکار 

ــر اســتراتژی تمرکــز، استانداردســازی  ــا رویکــرد مبتنــی ب ــه ســازمانی، ب از فــردی ب

ــعه  ــمند، توس ــارت هوش ــرل و نظ ــال کنت ــق اعم ــت از طری ــود کیفی ــات، بهب خدم

تحقیقــات وپژوهــش هــای بیــن رشــته ای مــی باشــد.

ــف  ــوب، دپارتمانهــای تخصصــی در بخــش هــای مختل ــه خدمــات مطل ــرای ارائ ب

اقتصــادی تشــکیل شــده اســت کــه صرفــًا بــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط بــا آن 

بخــش فعالیــت مــی کننــد. خدمــات هــر یــک از ایــن دپارتمــان هــا متناســب بــا 

مســائل تخصصــی صنایــع و کســب و کارهــای مرتبــط تعییــن و ارائــه شــده تــا 

پاســخگوی نیازهــای آن بخــش باشــد. 

این دپارتمان ها شامل موارد ذیل می باشند: 

   دپارتمان حقوق انرژی )نفت، گاز و پتروشیمی( 

   دپارتمان بازارهای مالی )بورس، بانک و بیمه( 

   دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی 

   دپارتمان حقوق مالکیت فکری و فن آوری   

   دپارتمان حقوق امالک و اراضی 

   دپارتمان حقوق ورزشی 



درباره دپارتمان
 

بازارهــای مالــی شــامل بــازار پــول و ارز، بــازار ســرمایه و بیمــه هــا از ارکان مهــم اقتصــاد در 

جوامــع امــروزی اســت کــه وظیفــه دار تأمیــن، مدیریــت، مبادلــه، انتقــال و تضمیــن ســرمایه 

هــا در یــک فضــای متعــادل، ضابطــه منــد و قابــل اتــکاء مــی باشــد. حساســیت بســیار زیــاد 

ــاط  ــوری از تحــوالت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و ارتب ــری ف ــر پذی ــن بازارهــا و تأثی ای

ــا بخــش هــای حســاس اقتصــادی در داخــل و خــارج از کشــور، ضــرورت توجــه  ــا ب آن ه

ویــژه بــه ایــن بازارهــا را توجیــه مــی نمایــد. همچنیــن مقــررات خــاص و وضعیــت پیچیــده 

حقوقــی تعامــالت و روابــط موجــود در ایــن بازارهــا، ارایــه خدمــات حقوقــی در ایــن عرصــه را 

بســیار خــاص و متمایــز ســاخته کــه نیازمنــد تحــول اساســی و تفــاوت کامــل در نگــرش بــه 

ایــن مســائل نســبت بــه عرصــه هــای ســنتی حقــوق مــی باشــد.

ایــن بازارهــا بســتر مناســبی بــرای داد و ســتد پــول، ارز و انــواع اوراق بهــادار اعــم از ســهام 

شــرکت هــا، اوراق بدهــی و اوراق مشــتقه مــی باشــد کــه تأمیــن مالــی شــرکت هــا و وجــوه 

ــازار  ــول و ب ــازار پ ــای ب ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــز ب ــادی نی ــای اقتص ــگاه ه ــاز بن ــورد نی م

ســرمایه بــه ویــژه وام بانکــی، اوراق مشــارکت، انــواع صکــوک، صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری 

ــه منظــور کاهــش ریســک فعالیــت هــای اقتصــادی  ــی ب ــادالت مال ــه و مب ــق یافت و... تحق

ماننــد بیمــه هــای امــوال، عمــر و حــوادث در ایــن بازارهــا صــورت مــی پذیــرد.

ــادی،  ــوق اقتص ــه حق ــص در زمین ــان متخص ــی، وکال و حقوقدان ــای مال ــان بازاره در دپارتم

حقــوق مالــی و بانکــی در کنــار متخصصیــن حــوزه اقتصــاد، حســابداری و مهندســی مالــی بــا



بهــره منــدی از ســال هــا تجربــه فعالیــت هــای مرتبــط در ارکان مختلــف بازارهــای مالــی بــه 

تنظیــم روابــط، ارایــه مشــاوره حقوقی_مالــی درخصــوص کلیــه فرآیندهــای مرتبــط و نتیجتــًا 

کاهــش هزینــه هــا و ریســک فعالیــت هــای اقتصــادی شــما مــی پردازنــد.

لــزوم ارایــه خدمــات نویــن حقوقــی مــا را بــر آن داشــت کــه بــا ایجــاد ســاختار و چارچوبــی 

متناســب بــا نیازهــای اشــخاص فعــال در بازارهــای مالــی، طیــف متنوعــی از خدمــات مــورد 

نیــاز را شناســایی نماییــم کــه نــه تنهــا در بــر گیرنــده ابعــاد حقوقــی مســائل موجــود در ایــن 

بازارهــا باشــد، بلکــه راه حــل هــای فنــی، دقیــق و تخصصــی نیــز بــرای نیازهــا و مشــکالت 

ایــن حــوزه پیشــنهاد نمایــد.

مأموریت دپارتمان بازارهای مالی

مأموریــت دپارتمــان بازارهــای مالــی تمرکــز بــر نیازســنجی اشــخاص فعــال و ذینفعــان ایــن 

ــن  ــوب تری ــن و مطل ــن بهتری ــت یافت ــگاه پژوهش-محــور جه ــی و ن ــرد علم ــا رویک حــوزه ب

پاســخ بــه نیازهــا و مشــکالت ایشــان مــی باشــد کــه ایــن مهــم بــا بهــره گیــری از ســاختار 

نویــن موسســه حقوقــی داد و خــرد و همفکــری متخصصیــن حقوقــی و مشــاوران اقتصــادی 

و مالــی تحقــق مــی یابــد.   



حوزه بازار سرمایه )حقوق شرکت ها و بورس(

کارکــرد اصلــی بــازار ســرمایه را مــی تــوان در دو حــوزه بــورس هــا و اوراق بهــادار مــورد بررســی قــرار 

داد. در بخــش نخســت، شــاهد تقســیم بــازار بــه دو حــوزه بــورس هــای مبتنــی بــر ســهام شــرکت 

هــا و بــورس هــای مبتنــی بــر کاال هســتیم کــه در حــال حاضــر بــورس اوراق بهــادار تهــران و شــرکت 

فرابــورس ایــران طالیــه دار بــورس هــای مبتنــی بــر ســهام بــوده و شــرکت بــورس کاالی ایــران بــه 

همــراه بــورس انــرژی عهــده دار معامــالت انــواع  کاال مــی باشــند. از ســوی دیگــر، شــناخت صحیــح 

ــه طیــف وســیعی از  ــذاری ک ــدوق هــای ســرمایه گ ــی و صن ــادار، ابزارهــای مال ــوم اوراق به از مفه

فرصــت هــا و چالــش هــای ســرمایه گــذاری را در بــازار ســرمایه بــه وجــود آورده اســت، مســتلزم 

درک عمیــق از ابعــاد حقوقــی و فرآیندهــای عملیاتــی ایــن بــازار مــی باشــد.

علــی رغــم ایــن کــه ســاختار بــازار ســرمایه مبتنــی بــر شــفافیت و قانــون منــدی بنــا نهــاده شــده، 

بــه دلیــل ابزارهــای مالــی متعــدد، پیچیدگــی فرآیندهــا، کارکردهــای متفــاوت و حجــم زیــاد قوانیــن 

و مقــررات ایــن حــوزه و نیــز نهادهــای خــاص نظارتــی کــه وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد اشــخاص و 

نهادهــای فعــال در ایــن بــازار را برعهــده دارنــد، هرگونــه فعالیــت در ایــن بــازار مســتلزم شــناخت و 

آگاهــی کافــی از ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر فعالیــت هــا و رعایــت آن هــا مــی باشــد.

ــی متعــدد، مراجــع  ــازار، نهادهــای نظارت ــن ب ــر ای ــم ب ــه قواعــد خــاص حاک ــا توجــه ب ــن ب بنابرای

اختصاصــی رســیدگی بــه تخلفــات، ماهیــت ویــژه اختالفــات و جرایــم خاصــی کــه صرفــًا در بســتر 

ــات  ــته خدم ــه دو دس ــرمایه ب ــازار س ــا ب ــط ب ــات مرتب ــکاب دارد، خدم ــت ارت ــرمایه قابلی ــازار س ب

ــی ــای مال ــان بازاره ــه دپارتم ــردد ک ــی گ ــیم م ــی تقس ــات حقوقی_مال ــی و خدم حقوقی_قضای

موسســه حقوقــی داد و خــرد بــرای نخســتین بــار در ایــران اقــدام بــه ارایــه همزمــان هــر دو نــوع 

خدمــات بــه صــورت توأمــان مــی نمایــد.



الــف( خدمــات مــا در حــوزه حقوقی_قضایــی در 3 بخــش تخلفــات، اختالفــات و جرایــم در بــورس 

هــای مبتنــی بــر اوراق بهــادار و بــورس هــای کاالیــی شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد:

 

1- خدمات قابل ارایه درخصوص تخلفات بازار سرمایه:

1-1- مرحله پیش از وقوع تخلف شامل:

ــورس و  ــال در ب ــای فع ــرکت ه ــه ش ــادار، کلی ــران اوراق به ــه ناش ــررات ب ــن و مق ــوزش قوانی - آم

ــا ــران آن ه مدی

- آموزش پرسنل کارگزاری ها و سایر نهادهای مالی

- ارایه مشاوره درخصوص فرآیندها و راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفات در شرکت ها

2-1- مرحله پس از وقوع تخلف شامل:

- بررسی گزارش مقدماتی نهادهای نظارتی بازار سرمایه و ارایه راهکارهای موجود

- ارایه مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح دفاعیه

- همکاری با ارکان شرکت در تهیه مدارک و مستندات الزم

3-1- مرحله رسیدگی به تخلفات شامل:

- شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات بورس ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار

- پیگیری پرونده تخلفاتی در کلیه مراحل رسیدگی

- تدارک تجدیدنظر خواهی از آراء صادره در صورت اقتضاء 

2- خدمات قابل ارایه در زمینه جرایم بازار سرمایه:

1-2- مرحله پیش از وقوع جرم شامل:

ــران و  ــه مدی ــی ب ــازار ســرمایه و مجــازات هــای قانون ــم خــاص ب ــق جرای ــوزش عناصــر تحق - آم

پرســنل شــرکت هــا

- بررسی فرآیندهای اجرایی ناشران و نهادهای مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات

- ارایه راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط فعاالن بازار سرمایه

2-2- مرحله پس از وقوع جرم شامل:

- بررسی گزارشات واصله از وقوع جرایم له یا علیه اشخاص تحت نظارت

- پیگیری اتهامات انتسابی به فعاالن بازار سرمایه یا شکایات آن ها

- جلوگیری از ورود گزارشات وقوع جرم به مرحله رسیدگی قضایی از طرق قانونی

3-2- مرحله رسیدگی به جرم شامل:

- شــرکت در جلســات نهادهــای نظارتــی داخلــی بــازار ســرمایه، مراجــع قضایــی و ســازمان تعزیــرات 

متی حکو

- پیگیری پرونده مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی

- استفاده از تدابیر و راهکارهای قانونی جهت دفاع از شرکت ها و مدیران آن ها

 



3- خدمات قابل ارایه درمورد اختالفات بازارسرمایه:

1-3- اختالفات عرضه کنندگان و خریداران در بورس کاال:

- ارایه مشاوره درخصوص نحوه مستندسازی و طرح دعوی

- پیگیری ادعای خریداران درخصوص کمیت یا کیفیت کاالی خریداری شده

- پاسخ به ادعاهای مطروحه علیه عرضه کنندگان کاال در بورس

- تدارک لوایح الزم و شرکت در جلسات رسیدگی اتاق پایاپای بورس کاال

2-3- اختالفات فعاالن بازار سرمایه در کمیته سازش کانون ها:

- ارایه راهکارهای قانونی احقاق حق از طریق کمیته سازش

- آموزش نحوه جمع آوری ادله، مستندات و ارایه دادخواست 

- تهیه لوایح دفاعیه مقتضی جهت دفاع از دعاوی مطروحه

- شرکت در جلسه رسیدگی و استفاده از ظرفیت های قانونی جهت حصول صلح و سازش

3-3- اختالفات فعاالن بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار:

- ارایه مشاوره حقوقی درخصوص نحوه طرح دعوی یا تدارک دفاع مناسب

- تنظیم دادخواست و تهیه لوایح الزم جهت حضور موثر در جریان رسیدگی

ــدور و  ــه ص ــا مرحل ــه ت ــوای مطروح ــری دع ــأت داوری و پیگی ــات هی ــه/ جلس ــرکت در جلس - ش

ــم اجــرای حک

4-3- اختالفات مرتبط با فرآیند خصوصی سازی شرکت ها:

- طرح دعوی جهت احقاق حقوق اشخاص متضرر از اجرای فرآیند خصوصی سازی

- ارایه مشاوره حقوقی و تالش برای نیل به صلح و سازش در جهت حفظ مصالح عامه   

- دفاع از خریداران سهام شرکت ها در اختالفات با سازمان خصوصی سازی



ب( خدمات ما در بخش حقوقی_مالی از جمله شامل موضوعات زیر می باشد:

1- تنظیــم و نظــارت بــر اجــرای انــواع قراردادهــای مرتبــط بــا فعالیــت در بــازار ســرمایه میــان ســرمایه 

گــذاران، ســبدگردان، بازارگــردان و...

ــی  ــن مال ــت تأمی ــادار جه ــازار اوراق به ــاص ب ــای خ ــتفاده از ابزاره ــور اس ــه منظ ــاوره ب ــه مش 2- ارای

ــا ــروژه ه ــا و پ شــرکت ه

3- تطبیق وضعیت شرکت های متقاضی ورود به بازار بورس با مقررات مربوطه 

4- خدمــات مرتبــط بــا پذیــرش و عرضــه عمومــی انــواع اوراق بهــادار در بــورس هــای مبتنــی بــر اوراق 

بهــادار

5- بررسی و امکان سنجی عرضه خصوصی سهام شرکت ها

6- خدمات تخصصی در زمینه انعقاد، اجرا و نظارت بر اجرای معامالت عمده یا بلوک سهام

7- ارایــه مشــاوره در زمینــه پذیــرش و عرضــه انــواع کاال و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال در بــورس هــای 

کاالیــی

ــا  ــق ب ــی مطاب ــای مال ــا و نهاده ــرکت ه ــنامه ش ــن اساس ــوص تدوی ــی در خص ــات تخصص 8- خدم

ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــوب س ــه مص ــنامه نمون اساس

9- مشــاوره و اظهارنظــر در تنظیــم امیدنامــه، بیانیــه ریســک، ، اطالعیــه عرضــه و ســایر اســناد مرتبــط 

بــا فعالیــت در بــازار ســرمایه

ــد شــرکت در مزایــده و خریــد ســهام شــرکت هــا در ســازمان خصوصــی  ــر رون ــرل و نظــارت ب 10- کنت

ســازی 

ج( خدمــات ویــژه ای صرفــًا بــرای اشــخاص حقوقــی فعــال در بــازار ســرمایه بــه صــورت VIP تــدارک 

دیــده شــده اســت؛ از جملــه شــامل: 

1- ارایــه خدمــات آموزشــی بــه پرســنل و کارکنــان اشــخاص حقوقــی فعــال در بــازار ســرمایه همچــون 

ناشــران اوراق بهــادار و نهادهــای مالــی از جملــه شــرکت هــای تأمیــن ســرمایه، کارگــزاری هــا، شــرکت 

هــای ســرمایه گــذاری، صنــدوق هــای بازنشســتگی و... درخصــوص نحــوه اجــرای صحیــح قوانیــن و 

مقــررات الزم االجــراء مثــل مقــررات حاکمیــت شــرکتی، نحــوه افشــای اطالعــات و... جهــت افزایــش 

کارآمــدی و کاهــش ریســک فعالیــت ایــن اشــخاص در بــازار ســرمایه 

2- تنظیــم روابــط درونــی و بیرونــی نهادهــای فعــال در بــازار ســرمایه شــامل تهیــه و تنظیــم قراردادهــا، 

ــا  ــق آن هــا ب ــرل ابزارهــا و ســاختارها و تطبی ــاز، کنت دســتورالعمل هــا و شــیوه نامــه هــای مــورد نی

مقــررات قانونــی

3- ارایــه خدمــات مشــاوره و مذاکــره تخصصــی و کاربــردی توســط مشــاوران و مذاکــره کننــدگان ارشــد 

متخصــص در امــور تدویــن مقــررات بــازار ســرمایه، بــه منظــور مذاکــره بــا نهادهــای نظارتــی و مقــررات 

ــررات  ــن و مق ــت اصــالح قوانی ــازار ســرمایه جه ــال در ب ــی فع ــی از اشــخاص حقوق ــه نمایندگ ــذار ب گ

مربوطــه در کمیتــه تدویــن مقــررات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار یــا ســایر نهادهــای ذیربــط



حـوزه بازار پــول )حقوق بانکی(
بــازار پــول بــازاری اســت بــرای داد و ســتد پــول یــا دارائــی هــای مالــی نزدیــک بــه پــول 

و عمدتــًا بــرای وام دادن و وام گرفتــن اســتفاده مــی شــود. اوراق بهــادار ایــن بــازار شــامل 

گواهــی هــای ســپرده ، حوالــه هــای بانکــی ، اوراق تجــاری و ضمانتنامــه هــای بانکــی مــی 

ــاری و  ــات اعتب ــی و موسس ــای تخصص ــاری، بانکه ــای تج ــک ه ــزی، بان ــک مرک ــد. بان باش

ــازار پــول هســتند. همچنیــن لیزینگهــا و صرافــی هــا، نهــاد هــای فعــال در ب

مــی تــوان گفــت مهــم تریــن هــدف بــازار پــول، تأمیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش بــرای 

واحدهــای اقتصــادی مــی باشــد. واحدهــای اقتصــادی بــزرگ عمدتــًا بــرای تامیــن نقدینگــی 

ــرل و نظــارت  ــن کنت ــول وابســته هســتند. انتخــاب ســازوکار مناســب و همچنی ــازار پ ــه ب ب

بــر دریافــت و تســویه تســهیالت دریافتــی از اهمیــت و پیچیدگــی هــای خاصــی برخــوردار 

ــاوران و  ــار مش ــوزه در کن ــن ح ــص در ای ــان متخص ــرورت دارد حقوقدان ــه ض ــد ک ــی باش م

کارشناســان مربوطــه ابعــاد مختلــف آن را بررســی کننــد.

خدمات ما در این حوزه از جمله شامل موارد ذیل می باشد:

   تهیه و تنظیم طرح امکان سنجی پروژه ها جهت تأمین مالی؛

   انتخاب شیوه مناسب برای تأمین مالی و انجام مذاکرات تخصصی؛ 

   کنترل و نظارت بر تنظیم قراردادها، ارائه وثائق و تضمینات؛

   کنترل و نظارت بر تسویه تسهیالت و محاسبه سود و جرائم تأخیر و خسارات قانونی؛

   نظــارت بــر ســازوکار ومعامــالت موضــوع ضمانتنامــه هــای بانکــی و اعتبــارات اســنادی و 

ارائــه مشــاوره در ایــن خصــوص؛

   رســیدگی بــه کلیــه اختالفــات مربــوط بــه افتتــاح انــواع حســاب هــای بانکــی، واریــز یــا 

ــاز،  ــر مج ــات و دسترســی غی ــا، افشــاء اطالع ــف حســاب ه ــا، توقی برداشــت از حســاب ه

ــه مشــاوره هــای تخصصــی در ایــن خصــوص؛ پولشــویی و ارائ

   کنتــرل و نظــارت بــر معاملــه اوراق بهــادار شــامل: گواهــی ســپرده اوراق تجــاری همچنیــن 

مشــاوره در خصــوص ضمانتنامــه هــای بانکــی و اعتبــارات اســنادی؛

ــی و ضمانتنامــه هــای  ــه هــای ارزی و ریال ــه حوال ــه وجــه اســناد بانکــی مــن جمل    مطالب

بانکــی و همچنیــن امــور مربــوط بــه صرافــی هــا شــامل: خریــد و فــروش ارز، حوالــه هــای 

ــاق ارز؛ ارزی، قاچ

   طرح دعوی یا پاسخ به کلیه دعاوی مطروحه در موارد فوق.



حــوزه تأمین اطـمینان )حقـوق بیمـه(

کارکــرد ایــن بــازار مبتنــی بــر کاهــش ریســک از طریــق توزیــع و انتقــال ریســک مــی باشــد. 

هــر نهــاد مالــی کــه ریســک فعالیــت هــای اقتصــادی و ســرمایه گــذاری را کاهــش داده یــا 

آن را پوشــش مــی دهــد، نهــاد مالــی فعــال در ایــن بــازار شــناخته مــی شــود.

عمده ترین نهاد های مالی فعال در این بازار عبارتند از:

   شرکت های بیمه اموال، حوادث، عمر و زندگی

   صندوق های بازنشستگی

   شرکت های سرمایه گذاری با بازده ثابت و ...

   نهادهای مالی تأمین راهبردهای تقلیل و توزیع ریسک

امــا مهــم تریــن نهــاد در ایــن بــازار همــان شــرکت هــای بیمــه هســتند کــه در قالــب قــرارداد های 

متفــاوت، جبــران آثــار مالــی ناشــی از ریســک فعالیــت بیمــه گــذاران را عهــده دار مــی شــوند. 

مضافــًا اینکــه بیمــه هــم در بخــش بیمــه هــای اشــخاص و هــم امــوال، نوعــی پــس انــداز 

تلقــی مــی شــود.



انــواع ابــزار هــای مالــی در ایــن بــازار شــامل بیمــه هــای بازرگانــی، بیمــه هــای اجتماعــی 

و طــرح هــای بازنشســتگی مــی باشــد. بیمــه هــای بازرگانــی شــامل بیمــه اتکایــی ، بیمــه 

زیــان پولــی ، بیمــه اشــیاء یــا امــوال و بیمــه مســئولیت مدنــی مــی باشــد. از جمله شــناخته 

شــده تریــن مصادیــق بیمــه هــای اجتماعــی مــی تــوان مســتمری بازنشســتگی و بیمــه 

بیــکاری را نــام بــرد کــه در کنــار بیمــه هــای عمــر یــا زندگــی توســط شــرکت هــای بیمــه 

ارایــه مــی گــردد. 

وکال و حقوقدانــان متخصــص مــا در حــوزه هــای ذکــر شــده درکنارکارشناســان و مشــاوران 

مربوطــه، بــه ارائــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز مــی پردازنــد.



خدمات ما در این حوزه از جمله شامل موارد ذیل می باشد:

ــا قراردادهــای بیمــه ، تنظیــم     مشــاوره در خصــوص کلیــه ریســک هــای قابــل پوشــش ب

روابــط و تنظیــم قــرارداد بیمــه گــذاران و بیمــه گــران؛

   مطالبــه خســارات در بیمــه هــای امــوال و اشــیاء، تکمیــل پرونــده و تهیــه کلیــه اســناد و 

ــه پرداخــت خســارت  ــا مرحل ــده نظارتــی و ارزیابــی خســارت ت مــدارک جهــت تکمیــل پرون

توســط بیمــه گــر در انــواع بیمــه هــای آتــش ســوزی، بیمــه کشــتی، اتومبیــل و غیــره؛

   بیمــه هــای مســئولیت متصدیــان حمــل و نقــل داخلــی و بیــن المللــی و مطالبــه خســارت 

ناشــی از تلــف یــا عیــب کاال در جریــان حمــل و نقــل کاال؛

   بیمــه هــای مســئولیت حرفه ای شــامل پزشــکان، مهندســین، وکال و همچنیــن تولیدکنندگان 

کاالهــا و مالــکان، مقاطعــه کاران و دارندگان وســایل نقلیــه موتوری؛

   تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری و برقراری مستمری؛

   مشاوره در امر بیمه های اعتباری؛

ــی  ــی و غیرقضای ــام مراجــع قضای ــاوی مطروحــه در تم ــه دع ــاع از کلی ــوی و دف    طــرح دع

نســبت بــه مــوارد فــوق. 



نشانی           تهران، نیاوران، خیابان عمار، نبش

                   کوچـه صـابـر، پـالک ۱۲، طـبقه ۷

تلفن             ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۱-۱۸

فاکس            ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۹

info@dandk.ir           ایمیل

www.dandk.ir     وب سایت

ارتبـاط با مـا

www.linkedin.com/company/daad-kherad-law-firm

@d.and.k_financial_market_law

@d.and.k_law_firm




