“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 1 дүгээр хавсралт (Е)

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр

Он

4

Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр

Агаарын хөлгийг өмчлөн эзэмших, ашиглахтай холбоотой
хариуцлагын даатгал

5

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх
бүхий албан тушаалтны
шийдвэр

Шийдвэрийн нэр

1
2
3

2021

Сар

Өдөр

03

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
АГААРЫН ХӨЛГИЙН ӨМЧЛӨХ БОЛОН
ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
 Тийм
Даатгалын хураамжийг
Овог
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
6
7

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

 Үгүй
Нэр
Баярмагнай

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Агаарын хөлгөөр зорчигчийн болон гуравдагч этгээдийн амь нас,
9 Даатгалын зүйл

эрүүл мэнд, алдагдсан, гэмтсэн, хоцорсон ачаа, тээш, илгээмж,
шуудан, эд хөрөнгө болон гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх
хариуцлага;

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Агаарын хөлгөөр зорчигчийн болон гуравдагч этгээдийн амь нас,
эрүүл мэнд, алдагдсан, гэмтсэн, хоцорсон ачаа, тээш, илгээмж,
шуудан, эд хөрөнгө болон гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх
хариуцлага;

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Нисэх багийн гишүүдийн гэнэтийн ослын даатгал, Дайн,
агаарын хөлгийг булаах, барьцаалах болон түүнтэй холбоотой
бусад эрсдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх
хохирлын хариуцлага гэх мэт харилцагчийн хүсэлт, шаардлагын
дагуу

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.03-2.0%

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ:

Даатгуулагчийн санаатай үйлдэл, урьдаас бэлдсэн байдал, нөхөн төлбөр авахтай холбогдсон худал
мэдээлэл, хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн болон гэмт хэргийн шинж чанартай үйлдлээс учрах
хохирол;

Механик эвдрэл, агаарын хөлгийн их бие, эд ангийн ердийн элэгдэл хорогдол, хөлдөлтөөс үүдэн
гарах эвдрэл гэмтэл;

Нисэх зөвшөөрөлгүй нисгэгч агаарын хөлгийг жолоодож явах үед учирсан аливаа хохирол;
















Агаарын хөлгийн өмнө нь мэдэгдэж байсан эвдрэл гэмтлийн холбоотой засвар үйлчилгээг цаг
тухайд нь хийгээгүйн улмаас даамжран цааш үүсэн гарах эвдрэл гэмтэл, түүнээс учрах хохирол;
Даатгагдсан агаарын хөлгийн зориулалт өөрчлөгдсөн, бусдад барьцаалах, түрээслэх, зээлдэх болон
ашиглуулах үед учирсан хохирол;
Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үед учирсан аливаа хохирол;
Агаарын хөлгийн даац болон түүгээр зорчих зорчигчийн тоог хэтрүүлсний улмаас үүдэн гарах
хохирол;
Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагад хамаарах хохирол;
Агаарын хөлөг эзэмшигчийн хамаарал бүхий өөрийн ажилтанд учирсан хохирол буюу ажил
олгогчийн хариуцлагын даатгалаар олгогдох нөхөн төлбөр.
Нисэх буудлын хариуцлага, аливаа засвар үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний хариуцлага.
Тээврийн хэрэгсэл ашиглах эзэмшихтэй холбоотой хариуцлагаас үүдэн гарах хохирол.
Даатгуулагчийн эзэмшлийн өмч хөрөнгө, лизингээр буюу түрээсэлсэн өмч хөрөнгийн хохирол.
Чимээ шуугиан, бохирдол, ялзралт, цахилгааны интеференц.
Дайн, дотоод гадаад үймээн самуун, иргэний дайн, хувьсгал, ажил хаялт, цэргийн хүчний булаан
эзлэлт, нийтийн чанартай санаатай үйлдлүүд, улс төрийн шинжтэй үйлдэл, хуйвалдаан, засгийн
газрын хүч хэрэглэсэн үйлдэл.
Цөмийн эрчим хүч, түүнтэй хамааралтай цацраг идэвхт бодисын нөлөө
Гэрээнд оролцогч талуудын хүлээсэн үүрэг хариуцлага.
Холбогдох хууль тогтоомжинд заасан бусад үндэслэл үүссэн

