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Ажил мэргэжлийн алдааны улмаас үйлчлүүлэгчид
учирсан хохирол
-

0.5%-2.0%

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ
Даатгуулагчийн эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн улмаас учруулсан хохирол;
Даатгуулагч нь эрх мэдлээ урвуулан ашигласны улмаас учруулсан хохирол;
Даатгуулагчийн болон үйлчлүүлэгчийн санаатай зохион байгууллалттай үйлдлийн улмаас гарсан
хохирол;
Даатгуулагч даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн бол;
Энэхүү гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол;
Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах эрх нь түдгэлзсэн, хүчингүй болсон үедээ өмгөөллийн
мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд үүсэх хохирол;
Хэрэгт ач холбогдолтой бүх зүйлийг нуун дарагдуулсан, өөрөө саад хийсэн, татгалзсан,
хойшлуулсан, тэднээс шалтгаалах нотлох баримтыг бүрдүүлж өгөөгүй үйлчлүүлэгчийн буруутай
үйл ажиллагаанаас учирсан хохирол;
Даатгалын хураамжаа гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй байх үед үйлчлүүлэгчид учруулсан
хохирол;

9. Даатгуулагч болон үйлчлүүлэгчдэд учирсан эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хохирол;
10. Даатгалын гэрээний хугацаа үйлчилж эхлэхээс өмнө үүссэн мэргэжлийн алдаа дутагдлаас
үүдэлтэй хохирол, түүний үр дагаврууд;
11. Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага,
террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;
12. Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын болон цөмийн дэлбэрэлт, цацраг идэвхит цэнэгийн нөлөөгөөр
үүссэн хохирол;
13. Дайн, дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан саатуулах,
мина хаях, бөмбөг дэлбэлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол;
14. Давагдашгүй хүчин зүйлсээс үүссэн хохирол, түүний үр дагаврууд;

