
“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ” ХХК-ИЙН “ХҮҮХДИЙН ГЭНЭТИЙН 
ОСЛЫН ДААТГАЛ” БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

2018 оны 05 дүгээр сарын 12 

№ Мэдээлэл Бүтээгдэхүүний мэдээлэл 
1 Даатгалын зүйл: 0-18 насны Хүүхдийн бүх төрлийн гэнэтийн осол. 
2 Даатгалын эрсдэлийн төрөл: Бүх төрлийн гэнэтийн осол 
3 Даатгалын үнэлгээний дүн: 500,000 төгрөг 

4 Даатгалын хураамжийн дүн 
/хувь/: 

12,000 төгрөг 2,4% 

5 Өөрийн хүлээх хариуцлага: Өөрийн хүлээх хариуцлага байхгүй 

6 Даатгалын гэрээний 
үргэлжлэх хугацаа: 

Нэг жил 

7 Даатгагчийн эрх, үүрэг: 

 Даатгуулагчид даатгалын тухай хууль тогтоомж 
болон гэрээний нөхцлийг танилцуулах үүрэгтэй. 

 Даатгалын нөхөн төлбөрийг зохих журмын дагуу 
даатгуулагчид олгох үүрэгтэй. 

 Даатгуулагчаас ирүүлсэн даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохтой холбоотой баримт бичгийн бүрдлийг 
хянах, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал 
шаардах эрхтэй. 

 Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд 
заасан нөхцлөөр төлөөгүй буюу дутуу төлсөн 
тохиолдолд нөхөн төлбөрийг хэсэгчлэн олгох 
эрхтэй. 

           Гэрээнд заасан бусад эрх, үүрэг 

8 Даатгуулагчийн эрх, үүрэг 

 Даатгалын тохиолдлоор хүний амь нас хохирсон 
бол энэ тухай даатгагчид 48 цагийн дотор 
урьдчилан мэдэгдэх. 

 Даатгуулагч нь гэрээ байгуулахдаа өөрийн 
мэдэж буй эрсдлийн нөхцөл байдал болон нас, 
хүйс, эрүүл мэндийн байдал архаг хууч өвчний 
талаар бүхий л мэдээллээр үнэн зөв хангах. 

 Даатгуулагч нь даатгалын тохиолдол болмогц 
яаралтай эмнэлэгт хандан гэмтэл бэртлийг 
даамжруулж хүндрүүлэлгүй эмчилгээ үйлчилгээ 
хийлгүүлэх. 

 Даатгалын тохиолдол бий болсон үед гэрээ 
болон даатгалын нөхцөлүүдэд тусгагдсан баримт 
материалыг даатгагчид бүрэн гүйцэд хууль зүйн 
дагуу бүрдүүлэн, даатгалын тохиолдол бий 
болсон буюу эмчилгээний өдөр дууссанаас хойш 
хуанлийн 45 хоногийн дотор хүлээлгэн өгөх. 

 



9 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгоход бүрдүүлэх материал: 

 Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн 
тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон 
байнгын амбулторын хяналтанд байсан бол 
үргэлжилсэн хугацаа, /Уг баримтанд 
даатгуулагчийн овог нэр, өвчний онош, 
эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга 
тэмдгээр баталгаажуулсан байна/. 

 Даатгалын баталгаа,   
 Нөхөн төлбөрийн маягтыг Даатгагчаас авч 

бөглөнө. 
 Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт (эмнэлгийн 

акт, эмчилгээний карт, цагдаагийн тодорхойлолт, 
онцгой байдлын комиссын акт) 

 Төрсний гэрчилгээ 
 Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэхний хуулбар, 

дансны дугаар  
 

10 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгох хугацаа: 

 материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 
хоног хүртэлх хугацаанд нөхөн төлбөрийг 
шийдвэрлэнэ. 

11 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохоос татгалзах нөхцөл: 

 Даатгуулагч нь даатгалд хамрагдахаас өмнө 
учирсан ослын улмаас олсон гэмтлээс сэргийлэх 
зорилгоор дахин эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт 
хэвтсэн, амбулатори болон гэрээр эмчлүүлсэн 
бол; 

 Ердийн болон халдварт өвчний улмаас хэвтэж 
эмчлүүлсэн болон тахир дутуугийн зэрэглэл 
тогтоолгосон, рашаан сувиллын амралтын газар 
сувилуулж, эмчлүүлсэн бол; 

 Даатгуулагч нь санаатайгаар өөрийн биед гэмтэл 
учруулсан; 

 Мэргэжлийн спортын, уралдаан тэмцээнд 
оролцсон; 

 Даатгуулагч сэтгэл санааны хямрал, сэтгэцийн 
эмгэг, эрх зүйн чадамжгүй үе болон 
согтууруулах ундаа мөн мансууруулах бодис 
хэрэглэснээс үүдсэн хохирол; 

12 

Даатгуулагч даатгалын 
гэрээнээс татгалзах 
тохиолдолд даатгуулагчид 
даатгалын хураамжийн 
буцаалтыг тооцож, олгох 
нөхцөл: 

 Хураамжийг хэсэгчлэн авж байгаа тул 
хураамжийн буцаалт байхгүй 



“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ” ХХК-ИЙН “ГЭР ХАШАА БАЙШИНГИЙН 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ” БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

2018 оны 05 дүгээр сарын 12 

№ Мэдээлэл Бүтээгдэхүүний мэдээлэл 
1 Даатгалын зүйл: Гэр, хашаа, байшин. 

2 Даатгалын эрсдэлийн төрөл: 
Байгалийн; 
Галын; 
Цахилгаан эрчим хүчний; 

3 Даатгалын үнэлгээний дүн: 2,000,000 төгрөг 

4 Даатгалын хураамжийн дүн 
/хувь/: 

2,34% 

5 Өөрийн хүлээх хариуцлага: 
Даатгалтай хөрөнгө даатгуулагчийн өөрийнх нь 
буруугаар бүрэн сүйрсэн бол хохирлыг 80 хувиар нөхөн 
төлнө. 

6 Даатгалын гэрээний 
үргэлжлэх хугацаа: 

Нэг жил 

7 Даатгагчийн эрх, үүрэг: 

 Даатгуулагчид даатгалын тухай хууль тогтоомж 
болон гэрээний нөхцлийг танилцуулах үүрэгтэй. 

 Даатгалын нөхөн төлбөрийг зохих журмын дагуу 
даатгуулагчид олгох үүрэгтэй. 

 Даатгуулагчаас ирүүлсэн даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохтой холбоотой баримт бичгийн бүрдлийг 
хянах, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал 
шаардах эрхтэй. 

 Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд 
заасан нөхцлөөр төлөөгүй буюу дутуу төлсөн 
тохиолдолд нөхөн төлбөрийг хэсэгчлэн олгох 
эрхтэй. 

 Гэрээнд заасан бусад эрх, үүрэг 
 

8 Даатгуулагчийн эрх, үүрэг 

 Даатгалын тохиолдол гарсан үед даатгагчид 24 
цагийн дотор мэдэгдэх болон ОБЕГ-ын аврах 
ангид хандаж яаралтай дуудлага өгөх үүрэгтэй.  

 Даатгалын тохиолдол гарсан бол тохиолдол 
үүссэн өдрөөс хойш хуанлийн 30 хоногийн 
дотор холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг 
зохих журмын дагуу хангаж даатгагчид 
хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. 

 Даатгалын зүйлийн байршил өөрчлөгдсөн 
тохиолдолд даатгагчид ажлын 14 хоногийн 
дотор мэдэгдэх үүрэгтэй. 

 Даатгалын зүйлийг шинэчлэх, их бага засвар 



хийсэн тохиолдолд даатгагчид мэдэгдэх 
үүрэгтэй. 

 Даатгалын гэрээний нөхцөл, үнэлгээ, 
хураамжийн хувь хэмжээний талаарх нэмэлт 
мэдээлэл авах, гэрээний зүйл заалтуудыг 
тайлбарлуулах эрхтэй. 

 Энэхүү гэрээнд заасны дагуу даатгалын 
тохиолдолд үүссэн бол даатгагчаас нөхөн төлбөр 
авах эрхтэй. 

 Даатгагчийг гэрээний үүргээ биелүүлэхийг 
шаардах, гэрээнд заасан нөхцлөөр гэрээг цуцлах 
эрхтэй. 

 Даатгалын тухай хууль, тогтоомжид заасан 
бусад үүрэг. 

9 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгоход бүрдүүлэх материал: 

 Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн 
өргөдөл. 

 Даатгалын баталгааны эх хувь. 
 Үл хөдлөх хөрөнгийн болон газар эзэмших 

гэрчилгээний эх хувь 
 Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг 

тогтоосон акт материал. 
 Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан 

дүгнэлт, тодорхойлолт. 
 Хохирлын үнэлгээний акт. 
 Даатгалын тухай хуулийн 8.4 заасан дээрх 

материал 
 Цахим үнэмлэхний хуулбар 

10 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгох хугацаа: 

 материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоног 
хүртэлх хугацаанд нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ. 

11 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохоос татгалзах нөхцөл: 

 Даатгалын зүйлийн байршил өөрчлөгдөх, бусдад 
барьцаалах, түрээслэх, зээлдүүлэх,  болон 
ашиглуулах үед гарсан хохирол; 

 Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох боломжгүй, 
санаатайгаар даатгалын тохиолдол үүсэх нөхцөл 
байдлыг бий болгосны улмаас үүссэн хохирол; 

 Даатгалын зүйлийн аюулгүй байдлыг бүрэн 
хангаагүй, ОБЕГ-н анхааруулга, мэдэгдэл, 
шаардлага хүргүүлснийг хэрэгжүүлээгүй 
тохиолдолд үүссэн хохирол; 

 Эрх зүйн бүрэн чадамжгүй болон зарим 
чадамжтай этгээдийн асран хамгаалагчгүй үед 



гарсан хохирол. 
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Даатгуулагч даатгалын 
гэрээнээс татгалзах 
тохиолдолд даатгуулагчид 
даатгалын хураамжийн 
буцаалтыг тооцож, олгох 
нөхцөл: 

 Хураамжийг хэсэгчлэн авж байгаа тул 
хураамжийн буцаалт байхгүй 

 

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ” ХХК-ИЙН “ӨРХИЙН ГИШҮҮДИЙН 
ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ” БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

МЭДЭЭЛЭЛ 

2018 оны 05 дүгээр сарын 12 

№ Мэдээлэл Бүтээгдэхүүний мэдээлэл 
1 Даатгалын зүйл: Өрхийн гишүүдийн гэнэтийн осол. 

2 Даатгалын эрсдэлийн төрөл: 
Байгалийн; 
Гал түймэр, галд өртөх,  

3 Даатгалын үнэлгээний дүн: 2,000,000 төгрөг 

4 Даатгалын хураамжийн дүн 
/хувь/: 

1,26% 

5 Өөрийн хүлээх хариуцлага: Байхгүй 

6 Даатгалын гэрээний 
үргэлжлэх хугацаа: 

Нэг жил 

7 Даатгагчийн эрх, үүрэг: 

 Даатгуулагчид даатгалын тухай хууль тогтоомж 
болон гэрээний нөхцлийг танилцуулах үүрэгтэй. 

 Даатгалын нөхөн төлбөрийг зохих журмын дагуу 
даатгуулагчид олгох үүрэгтэй. 

 Даатгуулагчаас ирүүлсэн даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохтой холбоотой баримт бичгийн бүрдлийг 
хянах, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал 
шаардах эрхтэй. 

 Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд 
заасан нөхцлөөр төлөөгүй буюу дутуу төлсөн 
тохиолдолд нөхөн төлбөрийг хэсэгчлэн олгох 
эрхтэй. 

 Гэрээнд заасан бусад эрх, үүрэг 

8 Даатгуулагчийн эрх, үүрэг 

 Даатгалын тохиолдлоор хүний амь нас хохирсон 
бол энэ тухай даатгагчид 48 цагийн дотор 
урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй. 

 Даатгуулагч нь даатгалын тохиолдол болмогц 
яаралтай эмнэлэгт хандан гэмтэл бэртлийг 
даамжруулж хүндрүүлэлгүй эмчилгээ үйлчилгээ 



хийлгүүлэх үүрэгтэй. 
 Даатгалын тохиолдол бий болсон үед гэрээ 

болон даатгалын нөхцөлүүдэд тусгагдсан баримт 
материалыг даатгагчид бүрэн гүйцэд хууль зүйн 
дагуу бүрдүүлэн, даатгалын тохиолдол бий 
болсон буюу эмчилгээний өдөр дууссанаас хойш 
хуанлийн 45 хоногийн дотор хүлээлгэн өгөх. 

 Даатгалын гэрээний нөхцөл, үнэлгээ, 
хураамжийн хувь хэмжээний талаарх нэмэлт 
мэдээлэл авах, гэрээний зүйл заалтуудыг 
тайлбарлуулах эрхтэй. 

 Энэхүү гэрээнд заасны дагуу даатгалын 
тохиолдолд үүссэн бол даатгагчаас нөхөн 
төлбөр авах эрхтэй. 

 Даатгагчийг гэрээний үүргээ биелүүлэхийг 
шаардах, гэрээнд заасан нөхцлөөр гэрээг цуцлах 
эрхтэй. 

 Даатгалын тухай хууль, тогтоомжид заасан 
бусад үүрэг. 

9 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгоход бүрдүүлэх материал: 

 Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн 
тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон 
байнгын амбулаторын хяналтанд байсан бол 
үргэлжилсэн хугацаа, /Уг баримтанд 
даатгуулагчийн овог нэр, өвчний онош, 
эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга 
тэмдгээр баталгаажуулсан байна/. 

 Даатгалын баталгаа,   
 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл. 
 Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт. 
 Даатгуулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар, 

дансны дугаар.  
 Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт. (эмнэлгийн 

акт, эмчилгээний карт, цагдаагийн тодорхойлолт, 
онцгой байдлын комиссын акт) 

10 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгох хугацаа: 

 материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 
хоног хүртэлх хугацаанд нөхөн төлбөрийг 
шийдвэрлэнэ. 

11 Даатгалын нөхөн төлбөр 
олгохоос татгалзах нөхцөл: 

 Даатгуулагч нь даатгалд хамрагдахаас өмнө 
учирсан ослын улмаас олсон гэмтлээс сэргийлэх 
зорилгоор дахин эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт 
хэвтсэн, амбулатори болон гэрээр эмчлүүлсэн 
бол; 



 Ердийн болон халдварт өвчний улмаас хэвтэж 
эмчлүүлсэн болон тахир дутуугийн зэрэглэл 
тогтоолгосон, рашаан сувиллын амралтын газар 
сувилуулж, эмчлүүлсэн бол; 

  Даатгуулагч нь санаатайгаар өөрийн биед 
гэмтэл учруулсан; 

 Мэргэжлийн спортын, уралдаан тэмцээнд 
оролцсон; 

 Даатгуулагч сэтгэл санааны хямрал, сэтгэцийн 
эмгэг, эрх зүйн чадамжгүй үе болон 
согтууруулах ундаа мөн мансууруулах бодис 
хэрэглэснээс үүдсэн хохирол; 
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Даатгуулагч даатгалын 
гэрээнээс татгалзах 
тохиолдолд даатгуулагчид 
даатгалын хураамжийн 
буцаалтыг тооцож, олгох 
нөхцөл: 

 Хураамжийг хэсэгчлэн авж байгаа тул 
хураамжийн буцаалт байхгүй 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: 

........О.Дүдарий.........  ............Актуарч............. 

Овог, нэр    Албан тушаал  

Хянасан:  

..........Халиунаа.........             ..Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал 

Овог, нэр    Албан тушаал  

 


