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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ДОТООДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН “ЭРХЭМ” ДААТГАЛ
Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх
 Тийм
 Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагч, даатгагдагчийн эрүүл мэнд
9 Даатгалын зүйл
Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгуулагчийн эрүүл мэндэд учирсан эмнэлэг,
эмчилгээний зардал

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, вакцин, жирэмслэлт төрөлт,
шүдний хамгаалалт

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Тухайн даатгуулагчийн насны ангилал болон сонгосон
багцын хэмжээнээс хамаарна.

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ
Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү
даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн
төлбөр төлөхөөс татгалзана. Үүнд:
1. Уламжлалт анагаах ухааны эм, тан;
2. Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал;
3. Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба
эмчилгээ, үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр
зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр
тогтоох аргыг судлах. үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр
дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ;
4. Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан
өвчний эмчилгээ;
5. Нөхөн үржихүйн эрхтний нөхөн сэргээх эмчилгээ, мэс ажилбар. Үүнд, үтрээ чангалах,
эмэгтэйчүүдийн ПРП эмчилгээ, тээрхий тайрах гэх мэт;

6. Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс
ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ;
7. Шүдний аппарат, гоо сайхны зориулалтай шүдний эмчилгээ, имплант суулгах;
8. Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал;
9. Донор болох. донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж
олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй).
10. Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд
бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ;
11. Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах
эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй). эсвэл архи болон бусад төрлийн бодисын буруу
хэрэглээ тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ;
12. Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ;
13. Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал; (Үүнд: даатгуулагчийн
гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт, хараазүй, шүдний ердийн болон нөхөн
сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн эмчилгээ, дархлаажуулалт, физик эмчилгээ гэх мэт нэмэлт
хамгаалалтууд хамаарна.)
14. Хөгшрөлт, цэвэршилт, бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд
өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ;
15. Үндсэн эмчилгээнд хамаарахгүй гормон эмчилгээ;
16. Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн
спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай
болсон эмчилгээ;
17. Рашаан сувилалын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл
эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр;
18. Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал;
19. Аура, био энерги зэрэг эмчилгээний олон улсын удирдамжид заагдаагүй аппаратаар оношлох, эмчлэх
зардал, озон эмчилгээ, цус шүүх эмчилгээ, арьсны лазер, бүх төрлийн ПРП эмчилгээ;
20. Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног, хоол,
сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг;
21. Лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан витамин, эрдэс, органик бодисын дутагдлаас бусад
тохиолдолд хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, витамин, эрдэс органик бодисуудын зардал;
22. Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс, сонсголын аппарат, тэргэнцэр, таяг, заслын зориулалттай чиг
баригч, нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал;
23. Элэгний В, С, Д вирусын оношилгоо, шинжилгээ, вирусын эсрэг эмчилгээний зардал, элэг хамгаалах
нэмэлт бэлдмэл;
24. Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан
эмчилгээний зардал;
25. Даатгалын гэрээний үеэр онош нь тогтоогдсон хэдий ч даатгал дууссаны дараа хийгдэх эмчилгээ
болон эм тарианы зардал;
26. Даатгуулагчийн өвчнийг эмчлэх бус шинж тэмдэг, өвдөлт намдаах, тайвшруулах, эдгэрэлтийг
түргэсгэх зорилгоор хийсэн аливаа эмчилгээ болон эм тарианы зардал;
27. Хараа тэглэх мэс засал;
28. Даатгуулагчийн өвчлөл хэт таргалалтаас үүдэлтэй байсан ч хэт таргалалтын эсрэг эмчилгээ, өөх
соруулах болон аливаа тураах зорилго бүхий эмчилгээ, эм;
29. Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө оношлогдсон, шинж тэмдэг нь илэрсэн байсан аливаа өвчлөл;
30. Шүдний оо, сойз, ор дэрний хэрэглэл гэх мэт даатгуулагчийн хувийн хэрэгцээний ахуйн хэрэгсэл;
31. Коронавирус халдвар (КОВИД-19) – тай холбоотой эмнэлэг эмчилгээний зардлын гэрээнд заасан
хязгаараас давсан эмчилгээний зардлын дүн;
32. Коронавирус онош батлагдахаас өмнөх болон эдгэрсний дараах тусгаарлалтын зардал, шинж тэмдэг
илрээгүй тохиолдолд сайн дураараа өгөх шинжилгээний зардлыг хариуцахгүй.
/шинж тэмдэгт: биед илрэх өөрчлөлтөөс гадна Ковид -19 вирус тээгчтэй хавьталд орсныг ойлгоно/

“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 1 дүгээр хавсралт (Е)
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх
 Тийм
 Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай суурьлуулдаг болон
9 Даатгалын зүйл
суурьлуулдаггүй тоног төхөөрөмж

Даатгалын үндсэн эрсдэл

-

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

-

Гал;
Тэсрэлт, дэлбэрэлт;
Шатамхай хийнээс үүдэн гарах хохирол;
Байгалийн эрсдэл /аянга цахилгаан, хүчтэй цасан болон
шороон шуурга гэх мэт/;
Сантехникийн эрсдэл, ус тосны шугам хоолой хагарах,
гэмтэх, техникийн осол аваар
Барилгын нуралт
Цахилгааны гэмтэл, эрчим хүчний нөлөөлөл; хэвийн бус
хэлбэлзэл
Тээврийн хэрэгслийн нөлөөлөл, осол аваараас үүдэн
гарах хохирол /мөргөх, шүргэх/
Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай
үйлдлээс учрах эрсдэл
Хулгай
Гал унтраах зардал /800,000₮ хүртэл/
Үнэлгээний зардал
Хог хаягдлыг зайлуулах /500,000₮ хүртэл/
Мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, шинжээчийн
ажиллагаа, үнэлгээний зардал /250,000₮ хүртэл/

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Тухайн хөрөнгийн зориулалт, төрөл, шинж чанар, хийц,
материал зэрэг эрсдэлд нөлөөлөлх хүчийн зүйлсээс
хамааран 0.2 %- 3.0 %

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК
АЖ АХУЙН НЭГ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨРӨНГИЙН
ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх
 Тийм
 Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
9 Даатгалын зүйл
-

Даатгалын үндсэн эрсдэл

-

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

-

ба түүний дагалдах зүйлс
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмж
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай тавилга, эд хогшил
Оффисын зориулалттай цахилгаан хэрэгсэл, тавилга эд
хогшил
Бараа материалын үлдэгдэл-Агуулах
Гал;
Тэсрэлт, дэлбэрэлт;
Шатамхай хийнээс үүдэн гарах хохирол;
Байгалийн эрсдэл /аянга цахилгаан, хүчтэй цасан болон
шороон шуурга гэх мэт/;
Сантехникийн эрсдэл, ус тосны шугам хоолой хагарах,
гэмтэх, техникийн осол аваар
Барилгын нуралт
Цахилгааны гэмтэл, эрчим хүчний нөлөөлөл; хэвийн бус
хэлбэлзэл
Тээврийн хэрэгслийн нөлөөлөл, осол аваараас үүдэн
гарах хохирол /мөргөх, шүргэх/
Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай
үйлдлээс учрах эрсдэл
Хулгай

Гал унтраах зардал /800,000₮ хүртэл/
Үнэлгээний зардал
Хог хаягдлыг зайлуулах /500,000₮ хүртэл/
Мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, шинжээчийн
ажиллагаа, үнэлгээний зардал /250,000₮ хүртэл/

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Тухайн хөрөнгийн зориулалт, төрөл, шинж чанар, хийц,
материал зэрэг эрсдэлд нөлөөлөлх хүчийн зүйлсээс
хамааран 0.06 %- 3.0 %

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

Он

2021

Сар

03

Өдөр

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН
ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх

Тийм

Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Тусгай зориулалтын машин механизм нь (M ангилал)
9 Даатгалын зүйл
даатгалын зүйл байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл:
Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл :
 Зам тээврийн осол;
 Онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, биет зүйл
мөргөх, шарваж гулсах;
 Элдэв биет зүйлд цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах
үйлдэл хийх үед учрах хохирол хамаарна;
 Газрын нуралт, хөрс чулууны нуралт, цөмрөлтөнд
өртөх;
 Байгалийн эрсдэл;
Автограж, зогсоол, талбайд хадгалагдах үеийн эрсдэл:

Гадны бүх төрлийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй гал
түймэр;

Тэсрэлт дэлбэрэлт;

Барилгаас үүдэлтэй эрсдэл: Зогсоол талбай
гаражид зогсч байх үеийн барилгын нуралт, элдэв зүйл
дээрээс унах,

Байгалийн эрсдэл;
Бусдын нөлөөгөөр эвдэрч гэмтэх эрсдэл:
 Элдэв биет зүйлд цохиулах;
 Хулгайн үйлдлийн үр дагавраас учрах хохирол

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Нэмэлт эрсдэл: /Нэмэлт хураамжтай/
Ачигдсан байх үед гарах эрсдэл:
-Тээвэрлэлтийн явцад тээвэрлэж буй автомашины
техникийн гэнэтийн ослын улмаас даатгалын зүйлд учрах
хохирол;
-Тээврийн замын нөхцөлөөс шалтгаалж тээврийн хэрэгсэл
гулгах, шарвах, онхолдох зэргээс шалтгаалж даатгалын
зүйлд учрах хохирол.
- Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах
шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан гэмтэл,
үүнд салхи шуурганаас үүссэн шилний хохирол багтана.

Тухайн машин механизмын төрөл, зориулалт,
үйлдвэрлэсэн газар, модель загвар болон насжилтаас
хамааран 0.2-3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2
3
4
5

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

Он

2021

Сар

03

Өдөр

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТҮҮХИЙ ЭД МАТЕРИАЛЫН
ҮЛДЭГДЛИЙН ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх
 Тийм
 Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
- Агуулхад буй Бараа материалын үлдэгдэл
9 Даатгалын зүйл
Даатгалын үндсэн эрсдэл

Гал;
Тэсрэлт, дэлбэрэлт;
Шатамхай хийнээс үүдэн гарах хохирол;
Байгалийн эрсдэл /аянга цахилгаан, хүчтэй цасан болон
шороон шуурга гэх мэт/;
Сантехникийн эрсдэл, ус тосны шугам хоолой хагарах,
гэмтэх, техникийн осол аваар
Барилгын нуралт
Цахилгааны гэмтэл, эрчим хүчний нөлөөлөл; хэвийн бус
хэлбэлзэл
Тээврийн хэрэгслийн нөлөөлөл, осол аваараас үүдэн
гарах хохирол /мөргөх, шүргэх/
Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай
үйлдлээс учрах эрсдэл

-

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

-

Хулгай /нотлогдсон байх/
Гал унтраах зардал /800,000₮ хүртэл/
Үнэлгээний зардал
Хог хаягдлыг зайлуулах /500,000₮ хүртэл/
Мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, шинжээчийн
ажиллагаа, үнэлгээний зардал /250,000₮ хүртэл/

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Тухайн бараа материалын зориулалт, төрөл, шинж чанар,
агуулхын хийц, материал, байршил зэрэг эрсдэлд
нөлөөлөлх хүчийн зүйлсээс хамааран 0.1 %- 3.0 %

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

Он
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Сар

03

Өдөр
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх

Тийм

Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн шатахуун, тосолгооны материал түүний
9 Даатгалын зүйл
сав, тоног төхөөрөмж зэрэг нь даатгалын зүйл байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл
Даатгалын нэмэлт эрсдэл

4.1 Даатгалын зүйлийг гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлтийн
үндсэн эрсдлээс даатгана.

a) байгалийн аюул осол үүнд: газар хөдлөлт, хүчит
салхи, шуурга, үер, аянга, хөрсний суулт, цөмрөлт,
гулгалт;
b) сав, тоног төхөөрөмжийн урьдчилан мэдэх
боломжгүй осол гэмтэл;
c) өөрийн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх үеийн зам
тээврийн осол аваар;

Даатгалын хураамжийн хувь, 0.5-5.0 хувь
хэмжээ
Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6
7

Он

Сар

2021

Өдөр

03
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ТҮҮХ СОЁЛ, ДУРСГАЛЫН ЗҮЙЛИЙН ДААТГАЛ
Хөрөнгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
зах зээлд борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:



2021.03.31

ТУЗ/2107

 Үгүй

Тийм

Овог

Дугаар

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Үзэсгэлэн, музейн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн
9 Даатгалын зүйл
нэгж, байгууллага, түүнчлэн үзэсгэлэн
худалдаанд
оролцогч, зохион байгуулагч, иргэн, хуулийн этгээдийн
эзэмшил өмчлөлд буй түүх соёлын дурсгал, эд өлгийн
зүйлс нь даатгалын зүйл байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

-

Гал түймэр, дэлбэрэлт;

-

Сантехникийн ус алдалт;

-

Хажуугийн өрөө тасалгаанаас ус нэвтрэх;

-

Байгалийн аюул осол;

-

Гуравдагч этгээдийн хууль бус үйлдэл (хулгай үүнд
хамаарахгүй);

-

Ачилт-буулгалтын ажлын явцын эвдрэл гэмтэл.

-

Хулгай;

Тухайн хөрөнгийн зориулалт, төрөл, шинж чанар, хийц,
материал зэрэг эрсдэлд нөлөөлөлх хүчийн зүйлсээс
хамааран 0.2 %- 5.0 %

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

Он

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

4
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БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх

Тийм

Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлнь (C,E ангилал)
9 Даатгалын зүйл
даатгалын зүйл байна.
Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл:
 Зам тээврийн осол;
 Уурхайн орчны эрсдэл;
Үүнд: Уурхайн орчинд, ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн
осол. /онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, шүргэлцэх, биет зүйл
мөргөх, шарваж гулсах, шороо чулуу үсрэх, элдэв биет зүйлд
цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах
хохирол хамаарна/
 Байгалийн эрсдэл. Үүнд: Газар хөдлөх, аянга буух, аадар
бороо, цасан шуурга, үер, хүчит салхи, шороон шуурга зэрэг
байгалийн аюултай үзэгдэлд өртсөнөөс учирсан хохирол
хамаарна.
 Барилга сантехникийн эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсч
байх үеийн дулаан сантехникийн осол, барилгын нуралт,
 Даатгуулагчийн өөрийн санаандгүй үйлдлээс гарах эрсдэл:
Зогсоол талбай, гаражид ухрах, зогсох байрлуулах үйлдэл
хийх үедээ даатгуулагч өөрийн санаандгүй үйлдлээс
тээврийн хэрэгсэлдээ учруулсан хохирол хамаарна.
 Гал, түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Нэмэлт эрсдэл:
 Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс
учруулах хохирол
 Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хамаарах
шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан
гэмтэл, үүнд салхи шуурганаас үүссэн шилний хохирол
багтана.

Тухайн хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн төрөл,
зориулалт, үйлдвэрлэсэн газар, модель загвар болон
насжилтаас хамааран 0.4-3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

Он

2021

Сар

Өдөр

03

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ГАДААД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ
Ачааны даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
2021.03.31
ТУЗ/2107
зах зээлд борлуулах тухай
6 Цахимаар борлуулах эсэх

Тийм

Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг
Овог
Нэр
тооцоолсон актуарч:
Балсан
Баярмагнай
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн эзэмшил, өмчлөл эсвэл хариуцлагад байгаа олон
9 Даатгалын зүйл
улсад тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын эрсдэл
Гал түймэр, дэлбэрэлт;
Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, аянга
цахилгаан,
Тээврийн хэрэгсэл хөмрөх, онхолдох, төмөр
замаас гарах
Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл
хөдлөх биет, хөвөгч юмсыг мөргөж цохих,
гүүрийн нуралт;
Аюул
учирсан үед ачааг портоос
шилжүүлэх явцад гарах хохирол;
Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, хөлөг
онгоц болон нисдэг тэрэг сураггүй алга
болох;
Ерөнхий дундаж / General Average
Ачааг хаях / Jettison
Хөлөг онгоц, чингэлэг, галт тэрэг,
агуулахад далай, нуур, голын ус нэвтрэн
орох;
Ачааг ачиж буулгах болон тээврийн
хэрэгсэл дээр байх үеийн аливаа бүрэн
сүйрэл болон алга болох эрсдэл

А
БҮХ ЭРСДЭЛ
/Гэрээний
хасалт хэсэгт
зааснаас бусад/

В

С

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Ачаа барааг авран хамгаалахтай холбогдон гарах зардал
/....... ₮ хүртэл/
Тээврийн зардал /ALL RISKS нөхцөлд багтсан/
Үнэлгээний зардал
Мэргэжлийн
байгууллагын
зөвлөгөө,
шинжээчийн
ажиллагаа, үнэлгээний зардал /........₮ хүртэл/

0.02-6.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ДОТООД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ
Ачааны даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн эзэмшил, өмчлөл эсвэл хариуцлагад байгаа
9 Даатгалын зүйл
Монгол улсад тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл
- Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл (газар хөдлөлт, галт уул
дэлбэрэх, аадар бороо, шороон шуурга, үер ус, хөлдөлт,
цөмрөлт, овойлт, гулгалт, хад чулууны нуралт, цасан
хуйлралт г.м);
- Гал түймэр, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт;
- Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн: Tээврийн хэрэгсэл
онхолдох, өөр хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет болон
хөвөгч юмсыг мөргөх цохих, гүүрний нуралт;
- Тээврийн хэрэгсэл болон нисдэг тэрэг, онгоц сураггүй алга
болох;
- Тээврийн хэрэгсэл усанд живэх, шидэгдэх;
- Чингэлэг баглаа боодолд ус нэвтрэн орох
- Даатгалын тохиолдол болсон үед ачааг шилжүүлэх явцад
гарах хохирол;
- Гэрээнд заасан эрсдлийн улмаас ачаа бараа саатаж тухайн
ачаа барааны төрөл, шинж чанар, цаг агаарын нөхцөл
байдлаас шалтгаалаад хөлдөх, муудах, чанарын шаардлага
хангахгүй болсон эрсдэл;

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Нэмэлт эрсдэл
Хулгай;
Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол;
Ачаа барааг ачих буулгах, шилжүүлэх үед учирсан
хохирол

0.3-4.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААТГАЛ
Барилга угсралтын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Дараах хөрөнгө болон хариуцлага нь даатгалын зүйл байна.
9 Даатгалын зүйл
Хөрөнгө:
Гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж байгаа бүх
барилга, байгууламж;
Барилгын угсралтын ажлын талбайд байгаа бүх төрлийн
материал, техник тоног төхөөрөмж, машин механизм;
Барилгын ажилчдын түр сууц, агуулах, усан хангамжийн суваг
хоолой, инженерийн шугам сүлжээ:
Хохирлын улмаас үүссэн хог хаягдлыг зайлуулах зардал;
Хохирлын үр дагаврыг арилгах зорилгоор гарсан нэмэгдэл
зардал/
илүү цаг, шөнө болон амралтын өдрүүдээр ажиллуулсаны
нэмэгдэл,
зайлшгүй гарах тээврийн зардал гэх мэт/.
Хариуцлага:
Барилга угсралтын ажлын явцад тухайн ажлын гүйцэтгэлтэй
холбоотой даатгуулагчийн гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл
мэнд, эд
хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл
Хөрөнгийг
1. Галын;
2. Байгалийн (Хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга,
үер, ган, мөндөр, хүчтэй аадар бороо, аянга,
цахилгаан, газар хөдлөлт, хагаралт, овойлт,
хөрсний усны түвшингийн гэнэтийн өөрчлөлт)
3. Цахилгааны эрсдэл (цахилгаан эрчим хүчний
гэнэтийн хэлбэлзэл, цахилгааны хэт ачаалал,
тусгаарлагчийн гэмтэл).
4. Дулаан, цэвэр усны даралтын өөрчлөлт.
5. Барилгын ажилчдын санамсаргүй, болгоомжгүй үйл
ажиллагаанаас учрах эрсдэл.
6. хулгай болон түүний үр дагавраас үүдэн гарах
эрсдэл.
7. Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй,
хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны хохирлын эрсдэл
Хариуцлагыг
Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд
учрах эрсдэл.

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.1 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Ажилтны амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хуулийн
9 Даатгалын зүйл
хариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Үндсэн эрсдэл:
- Үйлдвэрлэлийн осол
- Ажлын байрны гэнэтийн осол
- Мэргэжлийн өвчин
- Хурц хордлого
Даатгалын тохиолдлын улмаас гарах
Эмчилгээний зардал

0.12 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Цахимаар борлуулах эсэх

7

Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Он

2021

Сар

03

Өдөр

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
2021.03.31
ТУЗ/2107
борлуулах тухай

Тийм

Үгүй
Овог
Нэр
Балсан
Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн санамсаргүй болгоомжгүй үйлдэл, эс
9 Даатгалын зүйл
үйлдэхүйн улмаас гуравдагч этгээдэд дараах байдлаар
учруулсан хохиролд хүлээх хариуцлага:
 Гуравдагч этгээдийн бие эрхтний гэмтэл бэртэл, эрүүл
мэнд, амь насанд учруулах хохирол
 Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эвдрэл ба хохирол
Даатгалын үндсэн эрсдэл
Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Даатгуулагчийн гэрээнд тусгагдсан үйл ажиллагааг эрхлэх
явцад болгоомжгүйгээр алдаа гаргах
Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардал
Шүүхийн зардал /500,000₮ хүртэл/
Тэмдэгтийн хураамж /250,000₮ хүртэл/

0.06 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Цахимаар борлуулах эсэх

7

Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Он

2021

Сар

03

Өдөр

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ОЛОН НИЙТИЙН ӨМНӨ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр

Огноо

Дугаар

Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
2021.03.31
ТУЗ/2107
борлуулах тухай

Тийм

Үгүй
Овог
Нэр
Балсан
Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн санамсаргүй болгоомжгүй үйлдэл, эс
9 Даатгалын зүйл
үйлдэхүйн улмаас гуравдагч этгээдэд дараах байдлаар
учруулсан хохиролд хүлээх хариуцлага:
 Гуравдагч этгээдийн бие эрхтний гэмтэл бэртэл, эрүүл
мэнд, амь насанд учруулах хохирол
 Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эвдрэл ба хохирол
Даатгалын үндсэн эрсдэл
Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Даатгуулагчийн гэрээнд тусгагдсан үйл ажиллагааг эрхлэх
явцад болгоомжгүйгээр алдаа гаргах
Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардал
Шүүхийн зардал /500,000₮ хүртэл/
Тэмдэгтийн хураамж /250,000₮ хүртэл/

0.06 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2
3
4
5

6

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

Он

31

ӨМЧЛӨГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн хөрөнгө өмчлөх, эзэмших үед гуравдагч
9 Даатгалын зүйл
Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх
хариуцлага

Даатгуулагчийн өмчлөл, эзэмшилд буй хөрөнгөд учирч
болох дараах тохиолдлоос үүдэн гуравдагч этгээдэд
учруулж болзошгүй эрсдэл:
- Даатгуулагчийн өмчлөл, эзэмшилд буй хөрөнгөнд
учирсан Галтүймэр, ус чийг, цахилгаан эрчим хүч,
дулаан сантехник, байгалийн эрсдэл,
- Даатгуулагч өөрийн эзэмшиж буй хөрөнгөө ашиглах
явцад гаргасан санамсар болгоомжгүй алдаа
- Даатгуулагчийн ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмжийн гэнэтийн эвдрэл тасалдал
доголдол
- Даатгуулагчийн мэргэжил ур чадвар дутагдсаны
улмаас гаргасан алдаа
*Энэхүү даатгал нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
Даатгуулагчийн гэрээ болон гэрээт баталгаанд
заагдсан байр, ажил үүргээ гүйцэтгэж буй газарт
үйлчилнэ.

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.5 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

БҮХ ТӨРЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн санамсаргүй болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүйн
9 Даатгалын зүйл
улмаас үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээдэд дараах
байдлаар учруулсан хохиролд хүлээх хариуцлага:
Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, бие эрхтний
гэмтэл, нас баралт
Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эвдрэл ба
хохиролхариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Даатгуулагч мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
явцад болгоомжгүйгээр алдаа гаргах
- Даатгуулагчийн даатгагдсан ажиллагсдын ажил
мэргэжлийн алдаа, санамсар болгоомжгүй үйлдлийн
улмаас ажилдаа гаргасан алдаа
Дараах нэмэлт хамгаалалтууд багтана:
 Үйлчлүүлэгчийн гаргасан шүүхийн зардал, улсын
тэмдэгтийн хураамж /....................₮ хүртэл/
 Хохирлын үнэлгээний хөлс /.............₮ хүртэл/
-

0.08 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ОПЕРАТОРЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагч тээврийн хэрэгслийг жолоодох, ажил үйлчилгээ
9 Даатгалын зүйл
үзүүлж байх үедээ санамсар болгоомжгүй, ур чадвар
дутагдсаны улмаас гуравдагч этгээдэд болон операторын
өөрийн ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, машин
механизмын өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

-

Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээр зам тээврийн
хөдөлгөөнд оролцох, үйлчилгээ үзүүлж байх үедээ
гуравдагч этгээдийн амь насанд, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгөнд учруулсан хохирол

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

-

Эмчилгээний зардал /Ослын улмаас жолооч болон
зорчигчийн эрүүл мэндэд учирсан бэртэл гэмтлийн үед
эмнэлэг эмчилгээний зардал хариуцна/
Ажил мэргэжлийн алдаа /Тухайн ажилтны ажилдаа
гаргасан мэргэжлийн алдаатай үйлдэл, санамсар
болгоомжгүй үйлдлийн улмаас ажил олгогчоос
хариуцуулсан эд хөрөнгөд, бусдад учруулах хохирол /

-

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.6 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

АЖИЛЛАГСДЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Ажиллагсад нь хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн ажил,
9 Даатгалын зүйл

үүргээ гүйцэтгэх явцад санамсар болгоомжгүйн улмаас буюу
мэргэжил, ажлын ур чадвар дутагдсанаас ажил олгогчийн
өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Санамсар болгоомжгүй үйлднл, Ажил мэргэжлийн
алдаа

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.6 -3.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч, үйлчлүүлэгчид болон гуравдагч этгээдийн эд
9 Даатгалын зүйл
хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Аудиторуудын дараах ажил мэргэжлийн алдаа
Захиалагч, үйлчлүүлэгч ба бусад этгээдэд эд
хөрөнгийн хохирол учруулах
Даатгуулагчид учруулсан мөнгөн торгууль болон
бусад эрсдэл
Даатгуулагч нь санхүүгийн тайланг батлагдсан
стандартын дагуу шалгаж,
Татварын буруу зөвлөгөө өгснөөс захиалагч,
үйлчлүүлэгч ба бусад этгээдэд эд хөрөнгийн
хохирол учруулах эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

1.5 -3.5 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

Он

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

АЧАА ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

4
5

6

31

Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн гэрээнд заагдсан тээврийн хэрэгслээр ачаа
9 Даатгалын зүйл

тээшийг тээвэрлэх явцдаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны
тээвэрлэж буй ачаанд учруулсан хохиролд хүлээх хариуцлага
нь энэхүү гэрээний даатгалын зүйл байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл:
 Ачаа тээш тээвэрлэн зам тээврийн хөдөлгөөнд
оролцох үед тээврийн хэрэгслийн
техникийн
гэнэтийн эвдрэл, гэмтлээс үүдэн тээвэрлэж буй ачаа
бараанд учрах эрсдэл,
 Тээвэрлэгч жолоочийн буруутай үйлдлээс зам
тээврийн осол гарч ачаа тээшинд учрах хохирол,
 Ачаа тээшийг тээвэрлэлтэнд бэлдэж байх үед
гэнэтийн осол аваараас үүдэн тээвэрлэх гэж буй
ачаа тээшинд учрах хохирол.
 Галын
 Байгалийн
 Ажил мэргэжлийн алдааны
 Тээвэрлэлтийн үеийн /Ахуйн/

Даатгалын нэмэлт эрсдэл


Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Нэмэлт эрсдэл:
 Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн
Гуравдагч этгээдийн санаатай буюу санамсаргүй
үйлдлийн

1.0 -3.5 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ЭМЧ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Хуулийн дагуу эмчлэх болон эмчилгээ сувилгаа хийх эрх
9 Даатгалын зүйл

бүхий эмч, сувилагч, бага эмч нар гуравдагч этгээдэд
эмчилгээ сувилгааны үйлчилгээ үзүүлэх ажил үүргээ
гүйцэтгэх явцын мэргэжлийн хариуцлага.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Үндсэн эрсдэл:
 Хуулийн дагуу эмчлэх, эмчилгээний мэргэжлийн
үйл ажиллагааны явуулах эрх бүхий даатгуулагч эмч, сувилагч, бага эмч нар нь эмчлэх, эмчилгээ
сувилгааны мэргэжлийн ажил үүргээ гүйцэтгэх
явцдаа гуравдагч этгээдийн амь нас , эрүүл мэндэд
хохирол учруулсаны улмаас хуулийн хариуцлага
хүлээсэн тохиолдолд учирсан хохирол .
Дараах нэмэлт хамгаалалтууд багтана:
 Үйлчлүүлэгчийн гаргасан шүүхийн зардал, улсын
тэмдэгтийн хураамж /.............₮ хүртэл/
Шинжээчийн дүгнэлт /..........₮ хүртэл/

1.0 -6.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ТЕЛЛЕРИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн ажилтнуудын бэлэн ба бэлэн бус төлбөр
9 Даатгалын зүйл

тооцоотой холбоотой ажил үйлчилгээг гүйцэтгэхдээ
мэргэжлийн санамсаргүй алдаа гаргасан, мэдлэг ур чадвар
дутагдсанаас банк болон түүний харилцагчдад учруулсан
хохиролд хүлээх хуулийн хариуцлага;

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Үндсэн эрсдэл:
Теллер мэргэжлийн ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа
санамсар болгоомжгүй үйлдэл, ур чадвар
дутагдсаны улмаас мэргэжлийн алдаа алдаа
гаргасны улмаас бэлэн мөнгө болон бэлэн бус
гүйлгээний дутагдал гаргасан хохиролд хүлээх
хариуцлагыг даатгана.

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

2.0 -6.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

Он

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ

4
5

6

31

Хариуцлагын даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон үзүүлсэн
9 Даатгалын зүйл

үйлчилгээний шууд үр дүнгээс шалтгаалан үйлчлүүлэгчийн
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирлын өмнө
хүлээх хуулийн хариуцлага

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

Дараах эрсдэлийн улмаас бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хохирол
учирч гуравдагч этгээдэд урчуулсан хохирол нь даатгалын
үндсэн эрсдэл байна:
1. Хүнсний, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, гоо сайхны бүтээгдэүүн
болон бусад бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийг технологи,
горим стандартын дагуу үйлдвэрлэх, хадгалах болон
тээвэрлэх зориулалттай машин, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл, сав, баглаа боодолд гадны нөлөөлөх хүчин
зүйлээс (ус, чийг гэх мэт) шалтгаалж тухайн
бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт үүсэх, урвалд орох, чанар муудах
эрсдэл;
2. Экспорт
ба
импортын
бараа
бүтээгдэхүүний
тээвэрлэлтийн явцад үүсэх сааталтаас шалтгаалж
бүтээгдэхүүний хугацаа хэтрэх эрсдэл;
3. Импортын бараа бүтээгдэхүүнийг хил гаалиар шалгагдах
хугацаанд зориулалтын бус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
байдал хангаагүй газар хадгалах мөн урт удаан
хугацаагаар саатуулж, хадгалсан зэргээс бүтээгдэхүүний
хугацаа хэтрэх, чанар муудах, бүтцэнд өөрчлөлт орох
эрсдэл;
4. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч байгууллагын
ажилчдын санамсаргүй болгоомжгүй үйлдлээс шалтгаалж
буруу угсрах, чанарын дутагдалтай бүтээгдэхүүн зах
зээлд нийлүүлсэн, борлуулсанаас үүдэх эрсдэл;
5. Үйлдвэрлэгдсэн болон нийлүүлэгдсэн үйлдвэрлэлийн
машин тоног төхөөрөмжийн алдаанаас шалтгаалж
бүтээгдэхүүний гологдол гарах, стандартын шаардлага
хангахгүй бараа бүтээгдэхүүн гарах эрсдэл;

0.5 -4.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

БИЗНЕСИЙН ТАСАЛДЛЫН ДААТГАЛ
Санхүүгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн даатгалтай хөрөнгөнд давагдашгїй хүчин
9 Даатгалын зүйл
зүйлийн улмаас учирсан хохирлоос үүдэн түүний
бизнесийн үйл ажиллагаа нь тасалдсаны улмаас олох
байсан ашиг орлогын алдалдал нь даатгалын зүйлд
тооцогдоно.

Бизнесийн үйл ажиллагаа нь давагдашгүй хүчин
зүйлийн улмаас тасалдсанаас олох байсан ашиг
орлогын алдагдал нь даатгуулагчийн эд хєрєнгийн
даатгалын гэрээгээр даатгагдсан хєрєнгєнд дор
дурдсан эрсдэлээс учирсан хохирлоос даатгагдана.

Даатгалын үндсэн эрсдэл










Гал, түймэр;
Аянга, цахилгаан;
Тэсрэлт, дэлбэрэлт;
Үер, усны гамшиг;
Үйлдвэрийн осол, барилгын нуралт;
Агаарын хөлөг бусад төрлийн агаарын техник
түүний зарим хэсэг дээрээс нь унах;
Газар хөдлөлт;
Байгалийн гамшиг;

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

0.5 -4.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

БЭЛЭН МӨНГӨ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ДААТГАЛ
Санхүүгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Банкны гүйлгээний хэрэгслүүд, мөнгөн дэвсгэртүүд,
9 Даатгалын зүйл
урьдчилан гарыг үсэг зурагдсан чекүүд;

Даатгалын үндсэн эрсдэл

Хулгай
Дээрэм

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

2.0 -6.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

Санхүүгийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй



Овог

Нэр
Балсан

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Зээлдэгчдийн Зээлийн
9 Даатгалын зүйл
гүйцэтгэл;
Даатгалын үндсэн эрсдэл

31

ТӨЛБӨРИЙН ТАСАЛДЛЫН ДААТГАЛ

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК



7

Сар

2021

Баярмагнай

гэрээгээр хүлээсэн

үүргийн

Зээлдэгч даатгуулагчийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн
төлбөр төлөх үүргээ биелүүлэхгүй байх.

Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

2.0 -6.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
Итгэлцлийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй




7

Сар

2021

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Гэрээнд оролцогч аль нэг тал гэрээний үүргээ зөрчсөний
9 Даатгалын зүйл
улмаас гэрээний нөгөө талд учруулсан хохирлын өмнө
хүлээх хариуцлага;
Дараахь нөхцөл байдал үүссэний улмаас гэрээний үүргээ
Даатгалын үндсэн эрсдэл
зөрчиж, нөгөө талд хохирол учруулах үйлдэл, эс үйлдэл.
Үүнд:
- Аливаа байгалийн гамшиг;
- Засгийн газрын шийдвэр, төр захиргааны байгууллагын
шийдвэр;
- Байгалийн болон аливаа давагдашгүй хүчин зүйл-форс
мажор үүссэн;
Даатгалын нэмэлт эрсдэл
Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

1.0 -4.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1
2

Мэдэгдэл огноо
Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр

3

Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

4
5

6

Он

31

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ ДААТГАЛ
Итгэлцлийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

Цахимаар борлуулах эсэх
Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Өдөр

03

БОДЬ ДААТГАЛ ХК




7

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн баталгаа эзэмшигчтэй байгуулсан ажил
9 Даатгалын зүйл
гүйцэтгэх гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийн баталгаат
байдал, гэрээний үүрэг зөрчигдсөнтэй холбоотой
баталгаа эзэмшигчид учирсан хохирол
Даатгалын үндсэн эрсдэл







Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгуулагч дампуурах, төлбөрийн чадваргүй
болсоноос гэрээний үүрэг зөрчигдөх;
Төрийн эрх бүхий байгууллагаас даатгуулагчийн
үйл ажиллагааг зогсоох, хориг тавьсанаас гэрээний
үүрэг зөрчигдөх;
Ажил гүйцэтгэх гэрээнд зааж тодорхойлсон
давагдашгүй хүчин зүйлс /форс мажор/, хүнд
нөхцөл байдлын /хард-шип/ улмаас гэрээний үүрэг
зөрчигдөх;
Даатгуулагч компанийн залилан, хууран мэхлэлтийн
улмаас гэрээний үүрэг зөрчигдөх;
Даатгуулагчийн
ажлын
орчинд
гарсан
үйлдвэрлэлийн ослын улмаас даатгуулагч гэрээний
үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй болох.

Даатгалын хураамжийн хувь,
хэмжээ

1.0 -4.0 хувь

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

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

Маягт СЗХ04008

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт
1 Мэдэгдэл огноо
2 Мэдэгдэл гаргагчийн
оноосон нэр
3 Даатгалын бүтээгдэхүүний
нэр
4 Даатгалын бүтээгдэхүүний
холбогдох даатгалын хэлбэр
5 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
борлуулах тухай эрх бүхий
албан тушаалтны шийдвэр

Он

Өдөр

03

31

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
ЧИН ШУДАРГЫН БАТАЛГААНЫ ДААТГАЛ
Итгэлцлийн даатгал
Шийдвэрийн нэр
Даатгалын
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
борлуулах тухай

6 Цахимаар борлуулах эсэх




7 Даатгалын хураамжийг
тооцоолсон актуарч:

Сар

2021

Огноо

Дугаар

2021.03.31

ТУЗ/2107

Тийм
Үгүй

Овог

Нэр
Балсан

Баярмагнай

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах
 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
Даатгуулагчийн ажилтнуудын хууран мэхлэлт болон
9 Даатгалын зүйл
үнэнч бус байдлын улмаас үүссэн аливаа бараа таваар,
эд хөрөнгө, бэлэн мөнгөний шууд алдагдал, шамшигдал;
Хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллагсдын ажил алба
Даатгалын үндсэн эрсдэл
гүйцэтгэх явцдаа залилан мэхэлсэн, шударга бус үйл
ажиллагааны улмаас Даатгуулагч байгууллагад учирсан
санхүүгийн болон эд материалын хохирол Үүнд:
Үндсэн эрсдэл

Хулгай

Луйвар

Залилан

Ашиг сонирхлын зөрчил

Санаатайгаар саад, хортой үйл ажиллагаа явуулах

Байгууллагын эд хөрөнгөд санаатайгаар хохирол
учруулах

Гэрээнд заасан хугацаанд илэрсэн, мөн даатгалын
үйлчлэх хугацаанд тохиолдсон боловч даатгалын
гэрээ дуусгавар болсноос хойш 6 сарын дотор, эсвэл
Даатгалын нэмэлт эрсдэл
хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох үед илэрсэн
Даатгалын хураамжийн хувь,
2.0 -6.0
хувь
хохирол
хэмжээ
Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж,
хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид
хүлээх болно.

