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Урьд өмнө мэдэгдэж байсан өвчин, түүний үр дагавараас гарсан зардал
Өөрийн шүдэнд гэнэтийн ослоос бус өөр шалтгаанаар үүнд хэвийн эрүүл шүдний үзлэг, эмчилгээ,
хиймэл шүд, шүд авах болон шүдний гоо сайхны холбогдолтой эмчилгээ, түүнтэй холбогдох зардал;
Нөхөн төлбөрийн зардлыг бусад байгууллага, сангаар төлүүлсэн тохиолдол;
Хэрвээ СОС эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт, зөөн тээвэрлэлтийн зардлыг төлсөн тохиолдол;
Даатгалын хамгаалалтын хүрээнд даатгалын тохиолдолд хамаарах нэгээс илүү эмнэлгийн яаралтай
нүүлгэн шилжүүлэлт, зөөн тээвэрлэлтийн зардал;
Олон улсын СОС-д урьдчилан мэдэгдээгүй, зохион байгуулаагүй эсвэл СОС хүлээн зөвшөөрөөгүй
тохиолдол (эмнэлгийн болон аялалын тусламж үйлчилгээ)-д тусгагдсан зардлууд;


























Эмчлэгч эмчийн зааврыг зөрчин дур мэдэн оршин суугаа газар орноос өөр газар аялах, гэрээ эхлэхээс
өмнөх эрүүл мэндийн нөхцөл байдал, гэмтэл бэртэл, архаг өвчин;
Эмчийн зөвлөгөөг үл хэрэгсэн гадаад улс орон руу явах, өмнө тохиолдсон өвчлөл болон урьд өмнө
мэдэгдэж байсан нөхцөл, үр дагаврын улмаас эмнэлэг эмчилгээний шугмаар явсан тохиолдолд гарсан
зардлууд;
Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдал ноцтой бус бол “Олон улсын СОС “–ын эмчийн
саналаар дотоодод эмчлүүлж болох эсвэл оршин суугаа төрөлх газар орон уруу буцах хүртэл
эмчилгээг хойшлуулж болох тохиолдолд эмнэлгийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт ба зөөн
тээвэрлэхтэй холбогдон гарсан аливаа зардал;
Олон улсын СОС даатгуулагчийг хамгийн ойр байгаа эмнэлэгт хүргэх эсвэл зөөн тээвэрлэх
шаардлагагүйгээр цаашид зорчигч хэлбэрээр аялж болно гэж үзсэн тохиолдолд эмнэлэгт хүргэх эсвэл
зөөн тээвэрлэхтэй холбогдон гарсан зардлууд;
Жирэмслэлт, төрөлт, дутуу төрөлт, зулбалт болон тэдгээрээс гарах хүндрэлүүд, түүний үр дагавраас
гарсан зардал
Мэргэжлийн спорт уралдаан тэмцээнд оролцох эсвэл ивээн тэтгэсэн уралдаан тэмцээнд оролцсон, уул
хаданд авирах, хөл бөмбөг, агаарт шумбалт хийх, шүхрээр буух, морь унах, циркийн болон түүнтэй
адилтгах тоглолтонд оролцох, скет/ролликоор гулсах, цас мөсний бүх төрлийн спорт, тэдгээрийн
уралдаан тэмцээнд оролцох, төрөл бүрийн гүйлтийн уралдаан тэмцээнд оролцох, амьсгалах аппарат
зүүн усанд шумбах зэргээс үүдэлтэй зардлууд;

Сэтгэл санааны гүн хямрал, цочрол болон сэтгэл мэдрэлийн өвчлөлөөс үүдэн гарсан зардал;
Мансууруулах бодис буюу спиртийн төрлийн бүтээгдэхүүн хэтрүүлэн хэрэглэх, амиа хорлох,
өөрийгөө санаатайгаар бэртээснээс үүдсэн зардал;
Бэлгийн замын халдварт өвчин, түүний үр дагавар, ДОХ болон түүнтэй холбогдон гарах үр
дагаврын улмаас гарсан зардал;
Тусгай зөвшөөрөлтэй авиа компанийн нислэгээр зорчихтой холбогдон гарсан зардлаас бусад ямарваа
нэгэн агаарын нислэгтэй холбогдон даатгуулагчийн гарсан зардлууд;

Олон нийтийн цуглаан, хүчирхийллийн хөдөлгөөн, болон цагдаа болон цэргийн хүчний
хөдөлгөөн, дайнд /зарласан болон зарлаагүй/ оролцох, булаан эзлэх түрэмгийлэл эсвэл гадны
халдлагад өртөх, дайны үйл ажиллагаа, иргэний дайн, эсэргүүцэл эсвэл үймээнд самуунд
оролцсоны улмаас гарах зардлууд;
Хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон, завдсан болон ашиг олох зорилгоор хийгдсэн аливаа үйлдэл;
Цөмийн зэвсэг болон радио идэвхт цацрагийн идэвхжил, химийн бодис эсвэл биологийн материаллаг
зүйлсийн шууд нөлөөнөөс үүссэн зардал мөн терроризм, дайнтай холбоотой үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлсэн аливаа үйлдэлтэй холбоотой зардал;
Ямарваа нэгэн хөлөг онгоц, нефтийн орд газар юмуу үүнтэй ижил төстэй далай дээрх үйл
ажиллагаанаас үүдсэн аливаа зардал;
70 ба түүнээс дээш настай даатгуулагчид учрах эрсдэл, холбогдон гарах зардал;
Даатгуулагч засгийн газрын олон нийтэд хандсан мэдээлэл болон эрх бүхий албан газрын
сэрэмжлүүлгийг үл тоомсорлосноос үүсэх дараах тохиолдлуудад нэхэмжлэл үүсвэл:
o Тухайн улс оронд зорчихыг хориглосон
o Ажил хаялт, эсэргүүцэл, цаг агаарын таагүй байдал, иргэний хөдөлгөөн болон халдварт өвчний
дэгдэлт
o H5N1 зэрэг агаар дуслаар халдварлах өвчнүүд
Архи, согтууруулах ундаа ба эмийн хэрэглээнээс үүдэн гарах хохирол;
Энгийн арчилгаа, засвар үйлчилгээ, сэргээн босгох болон элэгдэл хорогдол, муудах зэрэг шинж
чанараас хамаарсан аливаа хохирол;
Аялалын хугацаа дуусгавар болсны дараах амь нас алдах нөхцөл байдал.

Та худал хуурмаг мэдээлэл бүрдүүлж залилан хийх, эрүүл мэндийн нөхцөл байдлын талаар буруу, худал
мэдээлэл өгөх, гэрээ байгуулах үед чухал мэдээллийг нуун дарагдуулсан нөхцөл байдалд бид нөхөн
төлбөр олгохоос татгалзана.

