
 
 

“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах 

шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 1 дүгээр хавсралт (Е) 
 

 
 
 

Маягт СЗХ04008 
 

 

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт 

 

1 Мэдэгдэл огноо Он 2021 Сар 03 Өдөр 31 

2 Мэдэгдэл гаргагчийн 

оноосон нэр 

 

БОДЬ ДААТГАЛ ХК 

3 Даатгалын бүтээгдэхүүний 

нэр 

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ 

МЭНДИЙН ДААТГАЛ 

4 Даатгалын бүтээгдэхүүний 

холбогдох даатгалын хэлбэр 
Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 

5 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг 

борлуулах тухай эрх бүхий 

албан тушаалтны шийдвэр 

Шийдвэрийн нэр Огноо Дугаар 

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг 

зах зээлд борлуулах тухай 
2021.03.31 ТУЗ/2107 

6 Цахимаар борлуулах эсэх  Тийм                    Үгүй 

7 Даатгалын хураамжийг 

тооцоолсон актуарч: 

Овог Нэр 

Балсан Баярмагнай 

Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу. 

8     Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах 

 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх 

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл 

9 Даатгалын зүйл 1. Даатгуулагчийн амь нас (зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас 

нас барах) 

2. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн 

чадвараа 70 болон түүнээс дээш хувь алдах  

Даатгалын үндсэн эрсдэл 1. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас нас барах 

2. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн 

чадвараа 70 болон түүнээс дээш хувиар бүрэн алдах 

эрсдэл 

 Даатгалын нэмэлт эрсдэл 1. Зүрх гэнэт зогсох  

2. Цус харвах  

 Даатгалын хураамжийн хувь, 

хэмжээ 
Үндсэн эрсдэл: 0.1%         Нэмэлт эрсдэл +0.03% 

 

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ  

1. Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол болох орчин нөхцөлийг 

зориуд бүрдүүлсэн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр нотлогдсон (Зээлдэгчдийн амь насны 

даатгалын хувьд даатгалын тохиолдол болох орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэдэгт амиа хорлосон, 

санаатайгаар амиа хорлох оролдлого хийснээс үүдэн гарсан үр дагаврыг тооцно.); 

2. Даатгуулагч даатгагчид даатгалын зүйлийн талаар худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт 

бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон; 

3. Орон сууцны даатгалын хувьд 3.1-д зааснаас бусад эрсдэлээс учирсан хохирол; 

4. Учирсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн буюу нөхөн төлүүлэхээр 

шүүхийн шийдвэр гарсан; 

5. Нотолгоогүй хохирол (Тухайн барьцаа хөрөнгөд энэхүү гэрээний 3.1.1.-3.1.5-д заасан эрсдэлийн 

улмаас хохирол учирсан болохыг нотлох боломжгүй тохиолдол) 

6. Хөрөнгийн ердийн элэгдэл, бараа материалын хэвийн хорогдол;  



7. Зээлдэгчдийн амь насны даатгалын хувьд Даатгалын гэрээт баталгаанд нэр нь бичигдээгүй хамтран 

зээлдэгчид учирсан хохирол; 

8. Гэрээний 3.2.3, 3.2.4-д зааснаас бусад Өвчин эмгэгийн улмаас нас барах; 

9. Согтуурсан эсвэл мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос үүдэн гэмтсэнээс нас барсан 

эсвэл хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн болон түр хугацаагаар алдсан; 

10. Даатгуулахаас өмнө учирсан бэртэл гэмтлийн үр хохирол; 

 

 
 

 
 

   

 


