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албан тушаалтны шийдвэр 
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тооцоолсон актуарч: 

Овог Нэр 

    Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу. 
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      Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх   

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл 

9 Даатгалын зүйл 

Даатгалын үндсэн эрсдэл 

Даатгалын нэмэлт эрсдэл 

Маягт СЗХ04008 

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг
 зах зээлд борлуулах тухай

2021.03.31 ТУЗ/2107

Балсан Баярмагнай

С, Е ангиллын тээврийн хэрэгсэл

1. Зам тээврийн осол
2. Уурхайн орчны эрсдэл: 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.

3. Байгалийн эрсдэл: газар хөдлөх, аянга буух, аадар
бороо, цасан болон шороон шуурга, үер, хүчит салхи
зэрэг байгалийн аюултай үзэгдэлд өртсөнөөс учирсан
хохирол хамаарна.

4. 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

5.

6. Гал, түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт

Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй 
үйлдлээс учруулах хохирол 



9 Даатгалын нэмэлт эрсдэл

Даатгалын хураамжийн хувь, 
хэмжээ 

Тухайн хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн төрөл, 
зориулалт, үйлдвэрлэсэн газар, модель загвар болон 
насжилтаас хамааран 0,4% - 3,0%

Шилний хохирол: Зам тээврийн ослоос үл хам аарах 
шалтгаанаар үүссэн салхи, хаалганы шилэнд учирсан 
гэмтэл, үүнд салхи шуурганаас үүссэн шилний 
хохирол хамаарна.  

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ

1. Даатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан үндэслэл бүрдсэн;
2. Даатгуулагч болон түүний гэр бүлийн гишүүд, түүний эрх ашгийг хамгаалагч гуравдагч

этгээдийн санаатай үйлдлээс учирсан хохирол.
3. Даатгуулагч даатгал болон нөхөн төлбөр авахтай холбогдсон худал мэдээлэл өгсөн, хуурамч

бичиг баримт бүрдүүлсэн.
4. Ослын талаар даатгагч болон замын цагдаагийн байгууллагад хүндэтгэх шалтгаантайгаас

бусад тохиолдолд зохих журмын дагуу нэн даруй мэдэгдэж ослын шалтгааныг тогтоолгоогүй,
эсвэл ослын шалтгааныг тогтоох боломжгүй болсон.

5. Даатгалын зүйлийн ердийн механик эвдрэл, цахилгааны гэмтэл, хүнд даацын тээврийн
хэрэгсэлд хийсэн засварын ажлаас үүссэн эд ангийн хохирол.

6. Даатгалын тохиолдолтой холбоотой бус механик засвар үйлчилгээ, нөхцөл байдлыг
сайжруулах болон тэдгээрийн үр дагавраас үүссэн хохирол.

7. Тээврийн хэрэгсэл болон тухайн ангилалын тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхгүй, эрхээ
хасуулсан үедээ автомашин жолоодсон, эрүүл мэндийн хувьд жолоо барих шаардлага хангахгүй
этгээдээр жолоо бариулсан үед учирсан хохирол.

8. Уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг дүрэм болон тухайн компанийн аюулгүй
ажиллагааны журам, зааварчилгааг мөрдөөгүй, тогтоосон хурд, даац, цувааны дүрмийг зөрчин
замын хөдөлгөөнд оролцсоноос учирсан хохирол болон техник тоног төхөөрөмжийн өөрийн
ашиглалтын горим зөрчсөн, техник аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүйгээс мөн даац,
ачаалал хэтрүүлснээс үүсэх аливаа хохирол;

9. Дараах нөхцөлүүдээс учирсан даатгалын тохиолдолд:
1. Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг согтуугаар эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэсэн болон

хэт ядарсан үедээ жолоодсон, гэмт хэргийн зорилгоор хууль бусаар ашиглах үед үүссэн
хохирол

2. Даатгалын зүйлийг  жолооны сургалтын зориулалтаар ашиглах, ан ав хөөх, уралдаан
тэмцээнд оролцуулах, тээврийн хэрэгслийн хурдыг тогтоосон хязгаараас хэтрүүлэх, тээврийн
хэрэгслийн хүч, туулах чадварыг турших

3. Үйлдвэрлэлийн гаргасан гологдлын улмаас учирсан хохирол
4. Даатгалын зүйлээр хад чулуу, хатуу биет зүйл мөргөх зэргээр даатгалын тохиолдол бий

болох орчин нөхцлийг даатгуулагч өөрийн буруугаас бүрдүүлснээс учирсан хохирол
5. Даатгалын тохиолдолтой холбоотой бус шалтгаанаар тээврийн хэрэгслийн хүчин чадлыг

сайжруулах зорилгоор хийсэн засвар үйлчилгээнээс учирсан хохирол
10. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмэнд заагдсан нөхцөл байдлаас үүссэн гэмтэл,

хохирол:
1. Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан

хориглосон шийдвэр гаргасан, техникийн гэмтэлтэй хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг
ашигласнаас үүссэн хохирол.

2. Ачаа тээвэрлэх журмыг зөрчсөнөөс үүссэн хохирол.
11. Даатгалын зүйлийн даатгал эхлэхээс өмнөх дотоод эвдрэл гэмтэл, түүнээс үүдэн гарах

хохирол, үйлдвэрлэлийн шаардлага хангаагүй гологдол, дефекттэй бүтээгдэхүүн сэлбэн
ашигласнаас учирсан хохирол;

12. Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын горим зөрчсөн, техник аюулгүй ажиллагааны шаардлага
хангаагүйгээс учирсан хохирол мөн үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, угсралт, ашиглалт, үйлчилгээ,
засварын зааварлагчийн дүрэм журмыг зөрчсөнөөс үүдэлтэй хохирол;

13. Ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн болон 15 жилээс дээш ашиглагдсан, хуучин хүнд даацын
тээврийн хэрэгслүүд,



14. Тогтмол буюу тодорхой хугацааны давтамжтай солин хэрэглэдэг сэлбэг, эд анги, тусгайлан
даатгагдаагүй нэмэлт тоног төхөөрөмжид учирсан хохирол;

15. Зөвхөн дугуйнд дангаараа гарсан хохирол;
16. Өөрөөс үүсэн галын хохирол ба төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ хийгээгүйн улмаас үүдэн гарсан

гал, өндөр даралтын сав хоолой, детальд зориулалтын бус гагнуур болон бусад технологийн 
шаардлага хангахгүй засвар хийгдсэн, хөдөлгүүрийн дотоод эд анги эвдэрснээс гарсан галын 
улмаас учирсан хохирол

17. Ашиглалтаас хамаарсан ердийн элэгдэл хорогдлоос үүссэн хохирол
18. Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага,

террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;
19. Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гаднах хохирол хамаарахгүй. /

гадаад улс оронд тээвэрлэлт хийдэг бол нэмэлтээр өөрчлөлт оруулж болно./
20. Хууль тогтоомжинд заасан бусад үндэслэл.
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