
 
 

“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 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛЫН ЭРСДЭЛИЙН 

ДААТГАЛ 

4 Даатгалын бүтээгдэхүүний 

холбогдох даатгалын хэлбэр 
Авто тээврийн хэрэгслийн 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 Иргэн хуулийн этгээдийн “В” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 

Даатгалын үндсэн эрсдэл 1. Барилга сантехникийн эрсдэл  

2. Биет зүйл дээрээс унах эрсдэл  

3. Гуравдагч этгээдээс учруулсан эрсдэл   
Даатгалын нэмэлт эрсдэл - 

Даатгалын хураамжийн хувь, 

хэмжээ 
№ Даатгалын үнэлгээ (төгрөг) Хураамж (төгрөг) 

1 200,000 20,000 

2 500,000 30,000 

3 750,000 50,000 
 

 

ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ 

1. Даатгуулагч нь даатгалын гэрээ байгуулах үедээ болон  нөхөн төлбөрийн авах зорилгоор  худал 

мэдээлэл өгсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн; 

2. Гэрээний 4.1 –д заагдаагүй эрсдэлийн улмаас үүссэн хохирол; 

3. 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;  

4. Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах (зогсоолын) зориулалтаар барьж байгуулаагүй, засаж 

тохиожуулаагүй талбайд байрлуулсан байх үед үүссэн хохирол; 

5. Тээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, нэмж суурилуулсан 

нэмэгдэл тоног төхөөрөмж, гэрэл болон дохиоллын төхөөрөмж г.м зүйлд учирсан хохирол; 

6. 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; 

7. Хулгай болон хулгай дээрмийн шинжтэй үйлдлээс учирсан хохирол; 



8. 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; 

 
 
 

 


