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1995
Байгуулагдсан он

Тогтвортой, санхүүгийн чадавхи

26
Салбар

140
Ажилтан

800
Төлөөлөгч

Тогтвортой мэргэшсэн хамт олон 

5 6

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

онд Олон улсын “Интернэшнл СОС” эрүүл мэндийн байгууллага

онд дэлхийд тэргүүлэгч “АХА” групп2014

2012

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДЭВШИЛ

Олон улсын чанарын удирдлагын ISO 9001:2015 тогтолцоо

Анхны бие даасан Олон улсын эрүүл мэндийн төв 2018

2016

Бүтээгдэхүүний хөгжил: 17 төрлийн 75 бүтээгдэхүүн

Prius автомашинд зориулсан 

Приус55 даатгал

Тээврийн хэрэгслийн 

Платинум 360 даатгал

Эрүүл мэндийн 

“Эрхэм” даатгал 

ШИНЭ ГАРГАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

Жолоочийн гэнэтийн 

ослын даатгал 

Цахим даатгалын 10 бүтээгдэхүүн  2020

2019Цахим оффис - цахим хэрэглээ 

Цахим үнэлгээ - цахим нөхөн төлбөр 

Нөхөн төлбөр шийдвэрлэлт 20 минут

жилийн туршлага

25

5-аас дээш жил 

ажилласан

ажилтан

70%
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ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÕªÃÆÈË0202
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Давхар даатгал #1

Томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, өндөр дүн 

бүхий хариуцлагыг гадаадын туршлагатай мэргэшсэн давхар 

даатгагч, брокер нарт даатгуулан эрсдэлээ шилжүүлэн 

ажилласнаар 2019 онд давхар даатгалд төлсөн хураамж 13.0 

тэрбумыг шилжүүлсэн. Үүнээс олсон шимтгэлийн орлогоороо 

нийт даатгалын зах зээлийн 53 хувийг дангаар эзэлж байна. 

Бие даасан эрүүл мэндийн даатгалын төв

2018 оны 6 сард эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний 

стандартыг нэвтрүүлсэн анхны бие даасан төвийг байгуулан 

олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын андеррайтингийн арга 

зүйг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 2015 оноос АХА PPP 

Healthcare компанитай хамтран ажилласнаар олон улсын 

эрүүл мэндийн даатгалын зах зээлийн 70 хувийг эзэлж байна. 

Нөхөн төлбөрийн төгс шийдэл

Даатгалын салбартаа нөхөн төлбөрийг хамгийн хурдан 

шийдвэрлэж эхэлснээр харилцагч жилд ажил төрлөө эрхлэх, 

гэр бүлдээ зарцуулах 50,000 цагийг хэмнэх юм. Тайлант онд 8.0 

тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгосон нь өнгөрсөн 

онтой харьцуулахад 30 хувиар өссөн байна. Үүнээс 32.4 хувийг 

давхар даатгагч хариуцсан байна. 

Цахим менежмент - Цахим оффис

Цахим орчинд нэгдмэл, өндөр хурдтай, багаар ажиллах ажлын 

бүтээмж сайжирч, үр ашиггүй шат дамжлагыг багасгах, 

мэдээллийн урсгалыг шуурхай болгох зорилгоор “Цахим 

оффис”-ийг амжилттай нэвтрүүллээ. 

Цахим хэрэглээгээр цаг алдалгүй үйлчлэх

Фейсбүүк, твиттер зэрэг сошиал сүлжээг тус программ нэг дор 

бүрдүүлэн хаана ч хэзээ ч гар утсаараа даатгуулагчидтайгаа 

харилцах боломжтой боллоо. 

Салбарын манлайлагч

Монголын эдийн засаг, нийгмийн салбарт тэргүүлэгч, 

манлайлагч компаниудын үйл ажиллагааны онцлогт нийцсэн 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж салбартаа тэргүүлэх байр 

сууриа хадгалсаар байна. 



Компани үүсгэн байгуулагдсан 25 жилийн турш тасралтгүй тэргүүлэгчийн байр 

сууриа хадгалсаар байна. 2019 оны байдлаар бид иргэд аж ахуйн нэгжид үзүүлсэн 

даатгалын үйлчилгээгээр тэргүүлж зах зээлийн 14 хувийг эзэлсэн нь (Давхар даатгал 

23%, ердийн даатгал 11%) олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

ажиллаж харилцагч даатгуулагчдынхаа итгэлээр баталгаажуулсан.

Нөхөн төлбөр олгох дундаж хугацааг бууруулах, цагдаагийн акт тодорхойлолтыг 

шаардахгүй байх үйл явцыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж ирснээр 2019 онд 8.0 тэрбум 

төгрөгийн нөхөн төлбөрийг түргэн шуурхай олгосон нь салбарын хэмжээнд олгосон 

нийт нөхөн төлбөрийн 12 хувьтай тэнцэж байна. 

2019 онд иргэний нисэхийн салбар болон уул уурхай, хөрөнгийн зах зээлийн 

томоохон тоглогч нарын 4 их наяд гаруй төгрөгийн дүн бүхий эрсдэлийг монгол 

улсаас гадагш олон улсын давхар даатгалд тараан байршуулж 13 тэрбум төгрөгийн 

хураамжийг шилжүүлснээр зах зээлийн 23 хувийг эзэлж байгаа нь байгууллагын 

томоохон эрсдэлийн чиглэлээр тэргүүлж байгааг харуулж байна. Мөн үүнээс олох 

шимтгэлийн орлогоороо зах зээлд тэргүүлж байна. 
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Áóñàä
251.1 òýðáóì

Áîäü Äààòãàë
32.7 òýðáóì

12%

88%

Áóñàä
165.6 òýðáóì

Áîäü Äààòãàë
27.9 òýðáóì

14%

86%

НИЙТ ХӨРӨНГӨ НИЙТ ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ӨСӨЛТ
(тэрбум төгрөг)

НИЙТ ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН ӨСӨЛТ
(тэрбум төгрөг)

НӨӨЦ САН ДАВХАР ДААТГАЛ

12%

88%

23%

77%

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Áîäü Äààòãàë
8.0 òýðáóì

Áîäü Äààòãàë
13.0 òýðáóì

Áóñàä
55.9 òýðáóì

Áóñàä
43.7 òýðáóì

ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ0303

Íèéò õºðºíãº

32.7
 (тэрбум төгрөг)

16%

Íèéò õóðààìæ

27.9
 (тэрбум төгрөг)

18%

Íºõºí òºëáºð

8.0
 (тэрбум төгрөг)

29%
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5.07

6.94

10.94
12.60 12.70

11.00
12.30

17.60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32.77

28.18

5.51

7.24

13.19
11.90

18.00

27.00

20.80

28.20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27.94

23.58

* 

* 2018-2019 оны санхүүгийн өсөлт

* * 

283.8
 òýðáóì

193.6
 òýðáóì

10%

90%

Áîäü Äààòãàë
12.9 òýðáóì

Áóñàä
116.4 òýðáóì

Íèéò

129.3
 òýðáóì

Íèéò

63.9
 òýðáóì

Íèéò

56.7
 òýðáóì

ÍèéòÍèéò
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0404
ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ 
ÝÐ¯¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ 
ÄÀÀÒÃÀË

Дэлхийн №1 даатгалын болон хөрөнгө, 

санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэгч АХА 

компанийн Монгол дахь цорын ганц 

төлөөлөгч Бодь даатгал компани 2015 

оноос олон улсын эрүүл мэндийн 

даатгалыг монгол хүний онцлогт 

тохируулан боловсруулж монгол хүн 

дэлхийн хаана ч санхүүгийн асуудалд 

санаа зоволгүйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд 

бүрэн хамрагдах BODI+Global Healthcare 

олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг 

нэвтрүүлсэн. 

“AXA” “Бодь Даатгал” хамтдаа

Бид  5  төрлийн  даатгалын хамгаалалт 

бүхий багцын хүрээнд таны эмчид үзүүлэх 

үзлэгийн төлбөр, шинжилгээний зардал, 

эмийн зардлаас эхлээд өндөр дүнтэй 

хагалгааны зардлыг бүрэн хариуцан 

ажилладаг. 

АХА давуу тал 

Эрүүл мэндийн даатгалын

чиглэлээр мэргэшсэн

даатгалын андеррайтингийн

баг

Таны эрүүл мэнд болон 

хувийн нууцлалыг чанд 

хамгаалах даатгал 

хариуцсан баг

Томоохон эмнэлгүүдэд

шууд төлбөрийн

үйлчилгээ

Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн хамгаалалт

Таны эрүүл амьдралын 

хэв маягт дэмжлэг үзүүлэх 

халамжийн бодлого

Салбартаа олон жил 

ажилласан туршлагатай 

нөхөн төлбөрийн 

зөвлөх эмч

Бидний үйлчилгээний давуу талууд:

МАНАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХАРИУЦСАН 

МЕНЕЖЕРҮҮД БИЗНЕСИЙН САЛБАРТ НЬ 

ТОХИРСОН ТУСГАЙЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА. 
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Бид 2010 оноос хойш дэлхийн шилдэг брокер 

давхар даатгагчидтай урт  хугацааны, 

тогтвортой харилцааг хөгжүүлэн давхар 

даатгалын борлуулалтаар зах зээлд тэргүүлэн 

ажиллаж байна.  Томоохон хэмжээний 

эрсдэлийг гадагш гарган харилцагчийн 

бизнесийн онцлог, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн 

түвшин зэргээс хамааруулан мэргэжлийн 

а н д е р р а й те рт а й  хо л б о гд о н  тох и р с о н 

хамгаалалт, үнийн зохистой, өрсөлдөхүйц 

нөхцлөөр даатгаж аливаа нөхөн төлбөрийн 

үйл ажиллагаан дээр хамтран ажиллаж түргэн 

шуурхай шийдвэрлэхийг хичээн, найдвартай 

хамгаалалтыг санал болгон ажиллаж байна.

Давхар даатгалын гол чухал үүрэг бол том 

эрсдэлийг найдвартай, баталгаатай, зэрэглэл 

өндөр, туршлага бүхий мэргэжлийн брокероор 

дамжуулан давхар даатгагчид шилжүүлэх урт 

хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагаа юм. 

CINCo Group

Олон улсын хамтрагчид 

14

 Бид санхүүгийн томоохон нэгдэл, дэлхийд тэргүүлэгч АХА группээс байнга 

суралцан эрүүл мэндийн даатгал дээр андеррайтингийн цогц бодлогыг 

хэрэгжүүлэн хамгийн өндөр хамгаалалтыг үнийн зохистой харьцаанд барин зах 

зээлд олон улсын эрүүл мэндийн даатгалаар тэргүүлэгч болон хөгжиж байна.

Мөн хөрөнгө ба хариуцлагын даатгалын чиглэлээр андеррайтингийн арга зүйг 

нэвтрүүлэн эрсдэлийг тооцоолон үнэлж, эрсдэлд суурилсан үнийг бодитойгоор 

тогтоон ажиллах мэргэжлийн үйл ажиллагааг өндөр түвшинд явуулж байна.

13

0505ÄÀÂÕÀÐ ÄÀÀÒÃÀË Албан ёсны эрхтэй байгууллага
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Бодь даатгал ХХК нь харилцагчийнхаа 

мэдлэг боловсрол, бизнесийн нөхцөл 

байдлыг үнэлэхэд дэмжлэг  үзүүлэх 

зорилгоор төрөл бүрийн сургалтууд, 

бизнесийн орчинд хүлээгдэж буй төрөл 

бүрийн эрсдэлийг үнэлж, эрсдэлийн 

зөвлөгөө өгөх цогц үйлчилгээнүүдийг 

үзүүлж байна.

Бид эрсдэлийн үнэлгээг олон улсад 

зөвшөөрөгдсөн аргачлал, мөн өөрсдийн 

боловсруулсан үнэлгээний загвар дээр 

суурилан   хийдэг   ба   харилцагч 

байгууллагынхаа өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд учирч болох аюул осол, 

тэдгээрээс үүсч болох эрсдэлийг хэмжиж, 

эрсдэлийн түвшинг тодорхойлдог.

Бид хэзээд танай байгууллагатай хамтарч 

ажиллахад бэлэн ба шаардлагатай сургалт, 

эрсдэлийн зөвлөх үйлчилгээ болон 

эрсдэлийн үнэлгээг хийж, эрсдэлийг 

хамтдаа тодорхойлж удирдан ажиллахдаа 

таатай байх болно.

ÝÐÑÄÝËÈÉÍ ÇªÂËªÕ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ

7000-4800
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0606ÕÀÐÈËÖÀÃ×ÈÉÍ ÕÀËÀÌÆ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ, 
ÑÓÐÃÀËÒ

2019 онд нэгдсэн лавлахаар дуудлага 29 092,  
хүлээн авч даатгал, нөхөн төлбөр, байршил, 

цагийн хуваарь зэрэг мэдээлэл өгсөн бол 

Шуурхай алба  дуудлага хүлээн авч 8,575
газар дээр нь шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн 

байна.

Харилцагчийн халамж нь дараах үйлчилгээг 

үзүүлж байна.

 Үүнд:  

Ÿ Даатгалын бүх төрлийн мэдээ мэдээлэл нэг дороос авах

Ÿ Харилцагчийн 24/7 цагийн халамж үйлчилгээг явуулах

Ÿ Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэх

Ÿ Харилцагчийн халамжийн мэргэжилтэн тусгайлан зөвлөгөө өгөх

Ÿ Нөхөн төлбөрийн тухай мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай авах

Ÿ Фейсбүүк болон утсаар, өөрийн биеэр гэх мэт бүх сувгаар ирсэн санал, 

гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх

Ÿ Цахимаар нөхөн төлбөрийн материал хүлээн авах

Ÿ Даатгалын гэрээний тухай мэдээллийг мессежээр хүргэх

Ÿ Онлайнаар даатгал хийх

Ÿ Улаанбаатар хотын төлөөлөгчдөөр дамжуулан хүргэлтээр даатгал хийх 

Харилцагчийн мэдээллийн төв нь харилцагчдад даатгалын бүх төрлийн мэдээлэл 

зөвлөгөө өгөх, нөхөн төлбөр олголт, гомдол санал, цагийн хуваарь, байршил, 

ослын дараа хэрхэн материал бүрдүүлэх гэх мэт бүх төрлийн мэдээллийг хүргэж 

байна. 



ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал

Хөдлөх хөрөнгийн даатгал

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Агаарын хөлгийн иж бүрэн даатгал

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ
Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
BODI+Global Healthcare олон улсын эрүүл мэндийн даатгал 

Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал 

Гэнэтийн ослын даатгал

0707 ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ 
ÄÀÀÒÃÀË
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ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлагын даатглал

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК, АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ 

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮХ ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ - ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС

18

Санхүүжилт авах суурь нөхцөл болох

Тендерт ялах давуу тал болох

Үйл ажиллагаа төлөвлөлтөөр явагдах 

БИЗНЕС ТАСАЛДЛЫН ДААТГАЛ 
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Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа нь хөдөлмөр 

хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмуудыг өндөр 

түвшинд ханган ажиллахыг шаарддаг, эрсдэл өндөртэй 

салбаруудын тоонд зүй ёсоор ордог. Олон Улсын даатгалын 

зах зээлд уул уурхайн салбарт чиглэсэн даатгалын 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хамгийн өндөр хувийг эзэлдэг.

 Д элхийн нэр хүнд бүхий давхар даатгагчидтай 

хамтран бид тус салбарын онцлогт тохирсон үйлчилгээг уян 

хатан нөхцөлтэйгээр түргэн шуурхай хүргэж буй нь уул 

уурхайн салбарын эрсдэлийг бууруулж, найдвартай аюулгүй 

ажиллагааг хангахад бодит түлхэц болж байна.

УУЛ УУРХАЙ

Газрын тосны олборлолт  болон тос  тосолгооны 

материал,нефтийн бүтээгдэхүүний импорт, бөөний болон 

жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж, 

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ашиглагдах эд хөрөнгө, 

тоног төхөөрөмж, ажилчдын эрүүл мэнд, бизнестэй 

холбоотой бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг олон улсын 

стандартын дагуу монгол орны онцлогт тохируулан санал 

болгож, хамтран ажиллаж байна.

ГАЗРЫН ТОС, НЕФТЬ

Байгалийн асар их баялаг нөөцтэй Монгол орны хөгжлийг 

хурдасгах хамгийн чухал салбар бол дэд бүтцийн салбар. Тэр 

дундаа өргөн дэлгэр газар нутагтай Монгол орныг хэрсэн 

чанар сайтай зам гүүр олныг барих цаг үеийн шаардлага 

тулгарч, томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Олон улсын 

даатгалын зах зээлд эрсдэлийн түвшингийн зэрэглэлээрээ 

дээгүүрт ордог барилга, зам гүүрийн салбарт их хэмжээний 

хөрөнгө оруулалт шаардагдахын зэрэгцээ байгалийн 

гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөө их байдгаас 

гадна гэнэтийн осол аюул гарах нь цөөн биш байдаг. Тиймээс 

хамгийн эрсдэлтэй гэгддэг барилга, зам гүүрийн чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг эрсдэлээ бидэнд 

даатгахыг зөвлөж байна. 

БАРИЛГА, ЗАМ ГҮҮР

Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг даган хурдацтай хөгжиж 

буй салбаруудын нэг нь банк санхүүгийн салбар юм. Банк

санхүүгийн салбарт дэлхийн санхүүгийн хямралын нөлөө, 

хөрөнгө оруулалтын орчин, шийдвэр гаргагчдын байр суурь 

гээд олон хүчин зүйл нөлөөлдөг нь эрсдэлийн түвшинг ч мөн 

ихэсгэдэг юм. 

Банкны бүтээгдэхүүнтэй өөрийн бүтээгдэхүүнийг хослуулан 

борлуулах, банкны системийг ашиглан борлуулалтын сувгаа 

тэлэх, банкуудтай хамтран ажиллах замаар банк ашюрансын 

өргөн сүлжээг бий болгон ажиллаж байна. 

Банк, ББСБ-ууд моргейжийн зээл, тээврийн хэрэгслийн 

лизинг, хэрэглээний зээл зэрэг бусад бүх эрсдэлээ бидэнд 

даатгадаг юм.

БАНК, САНХҮҮ ДААТГАЛ

Хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа нь бусад хүчин 

зүйлээс илүүтэйгээр байгаль, цаг агаараас хамааралтай 

бөгөөд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ хүн амын 

хүнсний хэрэглээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн болон 

үйлчилгээний салбарын түүхий эдийн хэрэглээг хангахад 

чиглэгддэг. Дэлхийн олон Улс орнуудын нэгэн адил манай 

Улсын эдийн засгийн хөгжилд хөдөө аж ахуйн салбар нь 

ихээхэн чухал байр эзэлдэг салбарын нэг юм.

Хөдөө аж ахуйн салбар, үүний дотор мал аж ахуйн салбарын 

үйлдвэрлэл нь боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын 

хүнсний бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэл ,  нэхмэл  эдлэл 

үйлдвэрлэлийн салбарын түүхий эдийг нийлүүлж, 

боловсруулах салбар болон үйлчилгээний салбарын 

үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангах, газар тариалангийн салбар 

нь хүн амыг аюулгүй баталгаат хүнсээр хангах үндсэн нөхцөл 

нь болсоор байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад уул уурхайн чиглэлээр 

Дэлхийн томоохон компаниуд хөрөнгө оруулалт хийж, дэд 

бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжиж эхэлсэн нь 

тээвэр, ложистикийн салбар өсөн нэмэгдэхэд маш чухал 

нөлөө үзүүлж байна. 

Үүнийг дагаад тээврийн салбарт байгалийн болон гэнэтийн 

давагдашгүй хүчин зүйл, хүний санаатай болон санамсаргүй 

үйлдлийн улмаас гарах аваар осол мөн нэмэгдэж, даатгалын 

тохиолдол буюу хохирлын тоо ч жилээс жилд өсч байна.

Тиймээс ачаа тээврийн даатгал, тээвэрлэгчийн хариуцлагын 

даатгалаар учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, 

учирсан хойно нь санхүүгийн хүндрэлээс түргэн хугацаанд 

гарах, бизнесээ тасралтгүй хурдтай явуулах боломжийг бий 

болгодгоороо онцлогтой. 

ТЭЭВЭР

Манай улсын үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдааны салбар нь 

хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, 

ядуурлыг бууруулах, ахуйн соёлыг хөгжүүлэх зэрэг нийгэм, 

эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулдаг манай 

улсын ууган салбаруудын нэг юм. Бид үйлдвэрлэл үйлчилгээ, 

худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгжүүдийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах замаар 

тус салбарын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулж ирлээ.

 Эрхэм бизнес эрхлэгч та бүхнийг бидэнтэй хамтран ажиллаж, 

учирч болох аливаа эрсдэлээ бидэнд даатгаж, сэтгэл түвшин 

ажиллаж, амьдрахыг санал болгож байна.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХУДАЛДАА

Улс орны хүн ам, түүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, 

чанартай, найдвартай түргэн шуурхай тусламж, үйлчилгээ 

хүргэх замаар Монгол улсын нийт хүн амын эрүүл мэндийг 

сайжруулж, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин, 

ядуурлыг бууруулах нь эрүүл мэндийн салбарын чиг үүрэг 

юм. 

Хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах энхийн төлөөх тус 

салбарын онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг үзүүлсээр байна.

ЭРҮҮЛ МЭНД

Жил ирэх тусам аялал жуулчлал өсөн нэмэгдсээр байна. 

Аялал жуулчлалын салбар нь улс орныхоо үзэсгэлэнт 

байгаль, ард түмнийхээ соёл, уламжлалыг олон нийтэд 

сурталчлан таниулж улс орныхоо нийгэм, эдийн засагт 

ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг.

Бид салбарын онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна бид дэлхийн нэр хүнд бүхий 

“International SOS” эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч 

Гадаадад зорчигчдын аялалын “BODI + SOS” иж бүрэн 

даатгал, Монголд аялах жуулчдад зориулсан “ON-SITE 

COVER” даатгал үйлчилгээг нэвтрүүлэн 24/7 эмнэлгийн 

яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ



0808ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË

ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË
 
• Тээврийн хэрэгслийн даатгал +Online*
 Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал •

Хувь хүний онцлог, 

хэрэглээнд нийцүүлсэн 

даатгалын бүтээгдэхүүн  

үйлчилгээг сонгон 

даатгуулсан иргэн та:

ÀÌÜ ÍÀÑ, ÝÐ¯¯Ë ÌÝÍÄ

 “Эрхэм” эрүүл мэндийн даатгал • +Online*

 Гэнэтийн ослын даатгал•

 Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал •

 Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал •

 Гадаадад зорчигчдын аялалын даатгал • +Online*

 BODI+ Global Healthcare олон улсын эрүүл мэндийн даатгал • +Online*

ÒÀÐÈÌÀË
 
• Үр тарианы даатгал 
 Төмс, хүнсний ногоо, таримлын даатгал •
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ÕªÐªÍÃª

• Иргэдийн хөрөнгийн даатгал 
 Орон сууцны даатгал • +Online*
 Гэр хашаа байшингийн даатгал •
 Зуслангийн байшингийн даатгал • +Online*
 Ипотекийн зээлийн даатгал • +Online*
 Тоног төхөөрөмжийн даатгал •
 Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд материалын даатгал •
 Ачаа тээврийн даатгал •
 Машин механизмын даатгал •

• Нөхөн төлбөр авч байгаагүй  

   бол хөнгөлөлт эдлэх 

• Үнэнч харилцагчийн 

   хөнгөлөлт эдлэх  

ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀ

• Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 
 Иргэдийн хариуцлагын даатгал •
 Өмчлөгч эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал • +Online*
 Эмч, эмчилгээний ажилтны хариуцлагын даатгал •
 Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал • +Online*
 Нотариатчийн хариуцлагын даатгал •
 Орон сууц өмчлөгч эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал • +Online*

Үйлчилгээний стандартыг хангаж тав тухтай тохилог орчныг 

бүрдүүлж чадсан Даатгалын үйлчилгээний төв нь иргэдэд 

зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хамгийн таатай 

нөхцөлтэйгээр түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. 

Орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран онлайнаар даатгуулах 

боломжийг бүрдүүлснээр даатгуулагч өөрийн хүссэн 

даатгалын бүтээгдэхүүнээ өөрийн байгаа газраасаа 

онлайнаар хандан даатгуулах боллоо. 

ÌÀË ÀÌÜÒÀÄ

• Мал, амьтдын даатгал 
 Малын индексжүүлсэн даатгал •

ÄÀÀÒÃÓÓËÀÃ× ÒÀÍÀÀ

Цахимаар  даатгуулах

10  бүтээг дэхүүн
www.bodi-in surance.com

* www.bodi-insurance.com
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ОРОН НУТГИЙН САЛБАРЫН УДИРДЛАГА

П.БАЯРМАА
Салбарын удирдлагын хэлтсийн захирал

bayarmaa.p@bodi-insurance.com 

9905 7534

З.ӨРНӨЛТ
Даатгалын менежер

urnult.z@bodi-insurance.com 

9905 2091

Б.ОЮУНБАТ
Даатгалын менежер

oyunbat.b@bodi-insurance.com 

9905 7630

Л.АМАРСАЙХАН
Ахлах менежер

amarsaikhan.l@bodi-insurance.com 

9902 8365

Г.УРАНБАЯР
Даатгалын менежер

uranbayar.g@bodi-insurance.com 

9905 8349

ИРГЭДИЙН ДААТГАЛ

Э.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Иргэдийн борлуулалт, зуучлалын хэлтсийн захирал 

nandin-erdene.e@bodi-insurance.com 

9905 4866

Т.ТӨГӨЛДӨР
Даатгалын менежер

tuguldur.t@bodi-insurance.com 

9905 5498

Д.ДӨЛГӨӨН
Даатгалын менежер

dulguun.d@bodi-insurance.com 

9534 1934

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Р.ГЭРЭЛ
Ахлах менежер

gerel.r@bodi-insurance.com 

9905 4806

АЖ ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Э.ШҮРЭНЧИМЭГ
Даатгалын менежер

shurenchimeg.e@bodi-insurance.com 

9905 4859

Д.ЖАНЧИВ
Ахлах менежер

janchiv.d@bodi-insurance.com 

9910 7746

Г.ОДХҮҮ
Даатгалын менежер

odkhuu.g@bodi-insurance.com 

9411 5475

ТЭЭВЭР ХОЛБОО, ТЕХНОЛОГИ, ЛОЖИСТИК

О.ОДГАРИГ
Ахлах менежер

odgarig.o@bodi-insurance.com 

9905 1840

Т.АЛТЖИН
Даатгалын менежер

altjin.t@bodi-insurance.com 

9905 7649

 ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

О.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Ахлах менежер

nandin-erdene.o@bodi-insurance.com 

9905 4858

Б.ЦОГТЧИМЭГ
Даатгалын менежер

tsogtchimeg.b@bodi-insurance.com 

9999 5009

Г.НОРЛХА
Даатгалын менежер

norlkha.g@bodi-insurance.com 

9922 1711

УУЛ УУРХАЙ

Б.ОДГЭРЭЛ
Байгууллагын даатгалын хэлтсийн захирал

odgerel.b@bodi-insurance.com 

9905 4810

Г.НАРАНЖАРГАЛ
Ахлах менежер

naranjargal.g@bodi-insurance.com 

9905 0847

Г.ЭНХ-ЭРДЭНЭ
Даатгалын менежер

enkherdene.g@bodi-insurance.com 

9411 5204

БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

М.МӨНХБААТАР
Ерөнхий менежер

munkhbaatar.m@bodi-insurance.com 

9909 5385

Орон нутагт мэргэшсэн, бүтээлч хамт олонтой, тасралтгүй үйл 

ажиллагаа явуулдаг, тэргүүлэгч салбар нэгжээрээ дамжуулан 

бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг нийт 21 аймаг, алслагдсан 

дүүргүүд, 330 гаруй суманд 800 гаруй төлөөлөгчдөөрөө 

дамжуулан хүргэж байна. 

Бид эрхэм даатгуулагчиддаа үйлчилгээгээ улам ойртуулах 

зорилгоор томоохон сумдад суурин салбарууд нээж эхлээд 

байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар Хэнтий аймгийн 

Бор-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Өвөрхангай 

аймгийн Хархорин, Сэлэнгэ аймгийн Мандал /Зүүнхараа/, 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд, Өмнөговь аймгийн 

Цогтцэций сумдад салбараа нээн үйл ажиллагаагаа явуулж 

байна. 

Орон нутагт малын индексжүүлсэн даатгалын 30 хувийг эзэлж 

байгаа нь компанийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

харуулж байна.

Á¯Ñ ÍÓÒÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÓÓÄ

БҮХ ТӨРЛИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭД БҮХ ТӨРЛИЙН 

ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ, 

СУРТАЛЧИЛГАА

БУСАД

ОРОН НУТГИЙН САЛБАРЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР

АРХАНГАЙ

7033 2277, 9322 9365

БАГАНУУР

7021 0303, 9322 9370

БАЯН-ӨЛГИЙ

70427909, 9322 9342

БАЯНХОНГОР

7044 0566, 9322 9341

БУЛГАН

7034 2866, 9322 9345

ГОВЬ-АЛТАЙ

7048 3014, 9322 9346

ГОВЬ СҮМБЭР

9322 9369

ДАРХАН-УУЛ

7037 7707, 9322 9347

ДОРНОГОВЬ

7052 2494, 9322 9349

ДОРНОД

7058 2080, 9322 9348

ДУНДГОВЬ

7059 2270, 9322 9367

ЗАВХАН

7046 2298, 9322 9356

ЗАМЫН-ҮҮД

7052 7099, 9322 9371

ОРХОН

7035 0712, 9322 9354

ӨВӨРХАНГАЙ

7032 3239, 9322 9366

ӨМНӨГОВЬ

7053 2317, 9322 9353

СҮХБААТАР

7051 8318, 9322 9351

СЭЛЭНГЭ

7036 2498, 9322 9352

ТӨВ АЙМАГ

7027 3565, 9322 9368

УВС

7045 4480, 9322 9357

ХОВД

7043 5282, 9322 9359

ХӨВСГӨЛ

7038 2199, 9322 9358

ХЭНТИЙ

7056 3443, 9322 9356

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ, БАРИЛГА, ДЭД БҮТЭЦ

Д.ОЮУНЗУЛ
Ахлах менежер

oyunzul.d@bodi-insurance.com 

9905 4802

Б.БАТБАЯР
Даатгалын менежер

batbayar.b@bodi-insurance.com 

9905 8413
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2019 онд нийт 11,201 даатгалын тохиолдолд 

             тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр 

олгосон байна.
8.0

25

3
Ослын газар дээр нь 

нөхөн төлбөрийг 

шийдвэрлэн олгож 

байна. 

1
Зам тээврийн ослын 

баримтжуулсан зургийг 

цахимаар хүлээн авч 

зөвлөгөө өгдөг боллоо.

2
Хохирлын материал, 

үнэлгээг цахимаар 

авдаг боллоо. 

Нөхөн төлбөрийн үйлчилгээний хурдыг 

нэмэгдүүлэх дараах 3 чухал 

ажлыг хэрэгжүүллээ.   

20

Дотоод үйл ажиллагаандаа цахим 

оффисийг нэвтрүүлснээр ослын 

дуудлага хүлээн авахдаа шуурхай 

албаны мэргэжилтэн очихгүйгээр, 

цахим сувгаар баримт бүрдүүлэлт хийн 

цаас хэрэглэхгүйгээр ослын газар дээр 

нь нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэж 

байна.

2019 онд хэрэгжүүлсэн 

зарим үйл ажиллагааны 

тоймоос:

Монгол улс даяар ослын дуудлагыг 

24/7 цагаар хүлээн авч, даатгалын 

тохиолдлыг газар дээр нь шалган, 

шалтгаан болон учирсан хохирлыг 

баримтжуулж байна. 

Даатгуулагч болон холбогдогч этгээдүүд 

заавал биечлэн ирэлгүйгээр нөхөн 

төлбөр хүссэн өргөдөл болон 

баримтуудыг ослын газар дээрээс 

шуурхай албаны мэргэжилтнүүдээр 

дамжуулан бүрдүүлж, шийдвэрлэж 

байна. 

Орон нутгийн салбар нэгжүүд 300,000 

төгрөг хүртэлх нөхөн төлбөрийг бие 

даан шийдвэрлэж өдөрт нь олгож 

эхэллээ. 

Ослын газар дээр шуурхай албаны 

мэргэжилтнүүд цахим үнэлгээ хийлгэж 

хохирлын дүнг тогтоолгосноор 

жолоочийн хариуцлагын албан 

журмын даатгалын нөхөн төлбөрийг 20 

минутад шийдвэрлэдэг боллоо.

26

Манай нөхөн төлбөрийн газарт хуулийн салбарт олон жил 

ажилласан туршлагатай мэргэжилтэн, менежер, 

хуульчийн баг бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж даатгуулагчид 

учирсан аливаа асуудлыг хуулийн хүрээнд ил тод, түргэн 

шуурхай шийдвэрлэж байна. 



www.bodi-insurance.com

ТӨВ ОФФИС
Бодь Цамхаг, Жигжиджавын гудамж-3, Улаанбаатар 15160, МОНГОЛ УЛС

7011 0280

+976-11 328311

bodi@bodi-insurance.com

bodiinsurance.mn

www.bodi-insurance.com

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭЛТЭС
Баруун 4 зам, Таван өндөр төв, II хэсэг: 7000 4800

ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН САЛБАР

Баруун 4 зам, Таван өндөр төв, II хэсэг:

ХБНГУ-ын элчин сайдын яамны урд:

7000 4800

7011 0911

Баянхогор

Баян-Өлгий

Булган

Гов-Алтай

Дархан-Уул

Дорнод

Дорноговь

Завхан

Сүхбаатар

Сэлэнгэ

Өмнөговь

Орхон

Хэнтий

Увс

Хөвсгөл

Ховд

УЛААНБААТАР
Архангай

Өвөрхангай
Дундговь

Төв

Говьсүмбэр

Багануур


