“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 1 дүгээр хавсралт (Е)
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3. Гуравдагч этгээдээс учруулсан эрсдэл

№

Даатгалын үнэлгээ (төгрөг)

Хураамж (төгрөг)

1

200,000

20,000

2

500,000

30,000

3

750,000

50,000

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ
1.
2.
3.

4.
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6.

7.

Даатгуулагч нь даатгалын гэрээ байгуулах үедээ болон нөхөн төлбөрийн авах зорилгоор худал
мэдээлэл өгсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн;
Гэрээний 4.1 –д заагдаагүй эрсдэлийн улмаас үүссэн хохирол;
Тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсэг, явган хүний болон дугуйн зам, түр болон удаан зогсохыг
хориглосон газарт, гарц, зам хааж байрлуулсан, ногоон байгууламжийн талбайд байрлуулсан байх
үед учирсан хохирол;
Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах (зогсоолын) зориулалтаар барьж байгуулаагүй, засаж
тохиожуулаагүй талбайд байрлуулсан байх үед үүссэн хохирол;
Тээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, нэмж суурилуулсан
нэмэгдэл тоног төхөөрөмж, гэрэл болон дохиоллын төхөөрөмж г.м зүйлд учирсан хохирол;
Даатгуулагч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, даатгалын тохиолдлын талаар даатгагчид нэн даруй
мэдэгдээгүй, ослын газраас хөдөлсөн, даатгалын тохиолдлын талаарх нотолгоо, баримт байхгүй,
ослын шалтгааныг тогтоох боломжгүй болсон;
Хулгай болон хулгай дээрмийн шинжтэй үйлдлээс учирсан хохирол;

Даатгалын тохиолдол болсныг болон даатгалын тохиолдлын улмаас учирсан хохирлын хэмжээг
тогтоох боломжгүй болсон;
9. Гарсан хохиролыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн бол;
10. Даатгуулагч өөрөө болон түүний гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан зэрэг ашиг сонирхол нэгтэй
этгээдээс санаатай болон санамсаргүйгээр учруулсан хохирол;
8.

