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Abstract
Auto insurance is one of the most important vehicles produced in industrialized countries,
but in Georgia it is characterized by slow motor development.The present work represents a
negative force in Georgia among Motor Research on the analysis and product development
obstacles.
In the beginning of dissertation there is a discussion about the importance of auto insurance,
health insurance, Georgia and World insurance Culture. The paper also represents the
interviews of insurance experts and other people's opinion who are responsible for the
development of interviews and evaluations.
The main part of the dissertation is research. In the section of the research there is a
research methodology part with the interviews of 100 car owners, also, there are their
attitudes towards insurance products in order to determine the level of satisfaction based on
the results of the analysis.
Based on the research results and their significance, the conclusion has been developed,
insurance product development largely dependson the issue among
consumers.Recommendations include the key issues of revision processwhich makes
product inaccessible for the car owners

Key search words: Motor Insurance, Motor Development, compulsory motor
insurance, car owner.
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