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₮

ХЭРХЭН ӨӨРТ ТОХИРСОН ДААТГАЛЫН 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ЗӨВ СОНГОХ ВЭ?

Даатгал гэдэг нь: Ирээдүйд учирч болох аливаа эрсдэлийг шилжүүлэх, багасгахад чиглэсэн

үйл ажиллагаа юм.

Даатгагдах эрсдэл

Даатгагдахгүй эрсдэл

Элэгдэл, 

хорогдол

Техникийг шалган 

турших явцад 

гарсан хохирол

Сэтгэл санааны хохирол, 

байгууллагын нэр 

хүндийн эрсдэл

Хувь хүний 

эрсдэл
Эд хөрөнгийн эрсдэл Хариуцлагын эрсдэл

Даатгал нь даатгалын гэрээний үндсэн дээр иргэд, байгууллагууд

эрсдэлээ даатгуулж даатгалын хураамж төлөх, гэрээний хүчинтэй

хугацаанд даатгалын тохиолдол болсон үед даатгалын компаниас нөхөн

төлбөр олгох үйл ажиллагаа юм.
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Өөрт учирч болзошгүй 

эрсдэлээ тодорхойлох

Өөрт тохирсон даатгалын 

бүтээгдэхүүнийг судлах

Ижил төстэй 2-3 компанийн 

бүтээгдэхүүнийг харьцуулах

Нөхөн төлбөрийг 

шийдвэрлэх нөхцөлтэй 

танилцах

Эрсдэлээсээ бага 

үнээр хураамжийг 

тогтоосон эсэхийг 

хянах

Даатгалын компаниа 

сонгож, даатгуулах
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ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРӨӨ 

ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

Даатгалын гэрээний 

хүчинтэй хугацаанд

гэрээнд заасан даатгалын 

тохиолдол гарсан тохиолдолд

нөхөн төлбөрийг даатгагч 

олгодог.

₮

Жишээлбэл: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын 

тохиолдол гарахад таны авах арга хэмжээ:

1. Замын цагдаа, даатгалын 

компанидаа дуудлага өгөх

2. Ослын улмаас хүн бэртэж, 

гэмтсэн бол яаралтай түргэн 

тусламж дуудах

3. Дуудлага өгөх боломжгүй 

нөхцөлд орчны зураг авах, 

бичлэг хийх

Зөвлөмж

Нөхөн төлбөр олгох хугацаа,

маргаан шийдвэрлэх талаар

ойлголттой байх

Даатгалын гэрээг сайтар уншиж

танилцсанаар гарын үсэг зурах

Даатгагч болон даатгуулагчийн

эрх, үүргийг мэддэг байх

Даатгалын нөхөн төлбөр олгох

болон олгохгүй нөхцөлтэй

танилцах

Даатгуулагч хохирлын нөхөн төлбөрийг төлүүлэхийн 

тулд дараах баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай.

1. Даатгалын баталгааны эх хувь

2. Даатгуулагчийн өргөдөл

3. Эрх бүхий этгээдийн гаргасан дүгнэлт, акт, материал

4. Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын

гаргасан дүгнэлт (эмнэлэг, цагдаа г.м)

Нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн олгохгүй 

байх нөхцөл

1. Санаатайгаар хохирол учруулсан

2. Худал мэдээлэл, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн

3. Гарсан хохирлыг буруутай этгээдээр төлүүлсэн

4. Гэрээнд заагдсан үүргээ биелүүлээгүй

5. Бослого, үймээнд оролцсоны улмаас хохирол үүссэн

6. Гэрээнд заасан хохирлын тохиолдлоос бусад


