
 
 

“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 

ӨМЧЛӨГЧ ЭЗЭМШИГЧИЙН 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 Даатгуулагчийн хөрөнгө өмчлөх,  эзэмших үед гуравдагч 

этгээдийн  эд хөрөнгө, амь нас,  эрүүл мэндийн өмнө 

хүлээх хариуцлага  

Даатгалын үндсэн эрсдэл -  Даатгуулагчийн өмчлөл, эзэмшилд буй хөрөнгөнд 

учирсан  гал түймэр,  ус чийг, цахилгаан  эрчим хүч,  

дулаан сантехник, байгалийн  эрсдэл 

-    Даатгуулагч өөрийн эзэмшиж буй хөрөнгөө  ашиглах 

явцад гаргасан санамсар болгоомжгүй алдаа 

-  Даатгуулагчийн  ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмжийн гэнэтийн эвдрэл тасалдал  

доголдол   

- Даатгуулагчийн мэргэжил ур чадвар дутагдсаны 

улмаас  гаргасан алдаа  



Даатгалын нэмэлт эрсдэл   

Даатгалын хураамжийн хувь, 

хэмжээ 
0.5 -3.0 хувь 

 

 ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ  

1. Барилгын хана тулгуурыг авсан, сулруулснаас болон доргио чичиргээнээс үүдсэн 

хохирол;  

2. Даатгуулагчийн өмчлөл болон итгэмжлэлд байгаа эд хөрөнгөнд учирсан хохирол;  

3. Даатгуулагчийн өмчлөл болон эзэмшилд байгаа хөрөнгийг хадгалах, тээвэрлэх явцад 

хадгалалт тээвэрлэлтийн горим зөрчсөнөөс үүдэлтэй гуравдагч этгээдэд учруулсан 

хохирол;  

4. Даатгуулагчийн өөрийн хөрөнгөндөө хийсэн шаардлага хангаагүй, стандартын бус 

засварын ажлаас үүдсэн хохирол, түүний үр дагавар. Уг засварын ажлаас үүдэн 

үйлчлүүлэгч, гуравдагч этгээдийн бие, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учирсан бол 

энэ заалт хамаарахгүй;  

5. Даатгуулагчийн ашиглаж байсан тээврийн хэрэгслийн механик гэмтэл эсвэл түүнээс 

холбогдон үүссэн гэмтэл бэртэл, хохирол; 

6. Даатгуулагчийн өмчлөлд буй эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, бараа материалын хэвийн 

элэгдэл, хорогдол, түүнээс үүссэн хохирол; 

7. Техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын дүрэм, арчилгааны заавар зөрчсөн, ажиллах 

даац, ачаалал хэтрүүлснээс үүссэн хохирол ; 

8. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, арчилгааны зааврыг зөрчсөнөөс үүдэн 

гарсан хохирол; 

9. Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага, 

террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;  

10. Цөмийн шатахууны шатах процессоос гаралтай ямар нэгэн цөмийн хаягдал, цөмийн 

зэвсгийн материал, цөмийн шатахуунаас гарах радио идэвхит бохирдол юм уу үүнээс 

үүсэх ионжсон цацраг зэргийн улмаас үүссэн хохирол ; 

11. Дайн дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан 

саатуулах, мина хаях, бөмбөг дэлбэлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол; 

12. Хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол, түүний үр дагавар; 

13. Хууль тогтоомжид заасан үндэслэл үүссэн; 


