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Цуврал №10
Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд

Монгол Улсад ногоон даатгалыг: Монгол Улсын хууль тогтоомжид тусгагдсан

“Ногоон таксономи”-ийн ангилалд хамаарах үйл ажиллагааг аливаа хэлбэрээр

даатгаж буй сайн дурын даатгалын бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлсон.

НОГООН ДААТГАЛЫН 

ЭЕРЭГ НӨЛӨӨЛӨЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛД 

ОРУУЛАХ ХУВЬ НЭМЭР

Хүрээлэн буй 

орчинд эергээр 

нөлөөлнө

Олон нийтийн 

мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ

Нийгмийн 

хариуцлагыг 

сайжруулна

Хүртээмжтэй санхүүжилт, эрүүл

мэнд

Уур амьсгал болон байгалийн

гамшигт уян хатан дэд бүтэц

Тогтвортой хөдөө аж ахуй ба

ойжуулалт

Ногоон барилга, хүлэмжийн хийн

бага эсвэл тэг ялгаралтай тээврийн

хэрэгсэл

Тогтвортой ус болон хог хаягдлын

менежмент
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“Ногоон даатгал”-ын

гол онцлог нь юу юм 

бол доо...

Байгаль орчинд ээлтэй, дахин ашиглаж

болох материал, эрчим хүчний хэмнэлттэй

цахилгаан хэрэгсэл ашиглахыг дэмжих,

урамшуулах хөшүүргийг бий болгодог.

Байгаль орчинд ээлтэй ногоон төсөл,

хөтөлбөрүүдийг аливаа эрсдэлээс

хамгаалах, мөн хөрөнгө оруулалт, урт

хугацааны санхүүжилтийг бий болгодог.
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Олон улсад ногоон даатгалыг: байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн,

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэж буй эрсдэлийг

бууруулах, даатгуулагч эрсдэлд ороход даатгалын нөхөн төлбөр олгох зориулалт

бүхий даатгалын үйл ажиллагаа гэж тодорхойлдог.

НОГООН ДААТГАЛ - ОЛОН УЛСАД

ОЛОН УЛСАД БОРЛУУЛАГДАЖ БУЙ НОГООН 

ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Байгаль орчинд ээлтэй даатгал

Байгаль орчинд ээлтэй, дахин

боловсруулагдахуйц материал ашиглах,

эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан

хэрэгслийг худалдан авах үед хийгддэг.

Автотээврийн хэрэгслийн ногоон даатгал

Автомашинаараа хэдэн километр явснаас

хамааран даатгалын хураамж төлдөг.

Нийтийн тээврээр зорчих, алхах зэрэгт

төлөх хураамжийн хэмжээ буурдаг.

Бизнесийн ногоон даатгал

Бизнес эрхлэгчид эрчим хүчний

хэмнэлттэй цахилгаан хэрэгсэл ашиглах,

байгальд ээлтэй стандартаар үйл

ажиллагаа явуулах зэрэгт хамаардаг.

Аялал жуулчлалын ногоон даатгал

Аялал зугаалгад явахдаа байгаль орчинд

ээлтэй тээврийн хэрэгслээр зорчих үед

хийгддэг.

Санхүүгийн зохицуулах хороо ногоон даатгалын бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, бүртгэдэг боллоо.

Приус

автомашины даатгал

Унадаг дугуйны 

иж бүрэн даатгал

МОНГОЛ УЛСАД

Жишээ нь:
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