
 
 

“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 

НОТАРИАТЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН 

ДААТГАЛ 

4 Даатгалын бүтээгдэхүүний 

холбогдох даатгалын хэлбэр 
Хариуцлагын 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 Нотариатч ба өмгөөлөгчийн бусдын эд хөрөнгийн 
болон эд хөрөнгийн бус ашиг сонирхлын өмнө 
хүлээх хариуцлага  
 Даатгалын үндсэн эрсдэл     Ажил мэргэжлийн алдааны улмаас үйлчлүүлэгчид 

учирсан хохирол  
 

Даатгалын нэмэлт эрсдэл - 

Даатгалын хураамжийн хувь, 

хэмжээ 
 0.5%-2.0% 

 

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ  

1. Даатгуулагчийн эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн улмаас учруулсан хохирол; 

2. Даатгуулагч нь эрх мэдлээ урвуулан ашигласны улмаас учруулсан хохирол; 

3. Даатгуулагчийн болон үйлчлүүлэгчийн санаатай зохион байгууллалттай үйлдлийн улмаас гарсан 

хохирол; 

4. Даатгуулагч даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн бол; 

5. Энэхүү гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол; 

6. Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах эрх нь түдгэлзсэн, хүчингүй болсон үедээ өмгөөллийн 

мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд үүсэх хохирол; 

7. Хэрэгт ач холбогдолтой бүх зүйлийг нуун дарагдуулсан, өөрөө саад хийсэн, татгалзсан, 

хойшлуулсан, тэднээс шалтгаалах нотлох баримтыг бүрдүүлж өгөөгүй үйлчлүүлэгчийн буруутай 

үйл ажиллагаанаас учирсан хохирол; 

8. 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; 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 


