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Даатгал, түүний ач
холбогдол

Техникийн
эрсдэл

АХУЙН
ЭРСДЭЛ

БАЙГАЛИЙН
ЭРСДЭЛ

Даатгал гэж юу вэ?

Х

үн бүр амь нас, эрүүл мэнд,
өмч хөрөнгөө хамгаалахын
тулд учирч болох эрсдэлээс
сэргийлдэг хэдий ч “Гай
газар дороос” гэдэг шиг аливаа өвчин
зовлон, аюул осол хэлж ирдэггүй
хийсэж ирдэг. Энэ үед хүн сэтгэл
санааны, бие махбодийн, эд хөрөнгийн
хохирол амсаж, түүнийг барагдуулах,
даван туулахад тодорхой хэмжээний
санхүүгийн дарамт үүсдэг.
Иймээс аливаа хувь хүн, албан

Хүмүүс хэсэг бүлгээрээ дундын сан
бүрдүүлж, тэрхүү сангаасаа хохирол
учирсан нэгэндээ туслах нь даатгалын
үндсэн хэлбэр юм. Тэрхүү санг үүсгэхэд
хамтарч оролцох хүмүүсийн тоо олон
байх тусам нэг хүнд ногдох зардлын
хэмжээ буурдаг бөгөөд учирсан
хохирлыг барагдуулахад хүрэлцэхүйц
байх боломжтой. Үүнтэй адил даатгал
бол бага зардал гарган их хэмжээний
хохирлоос хамгаалагдах боломж буюу
хариуцлага, хамгаалалт, амар тайван
байдлыг
эрэлхийлсэн
эрсдэлийн
удирдлагын энгийн шийдэл гэж ойлгож
болно.
Гэнэтийн эрсдэл хэнд ч, хэзээ ч
тохиолдох магадлалтай тул түүнээс
хэрхэн
урьдчилан
сэргийлэх,
шилжүүлэх, хүлээн зөвшөөрөх зэрэг
арга хэмжээг авч болох бөгөөд учирч
болзошгүй хохирлыг бусдад шилжүүлэх
буюу даатгалд хамрагдах боломж
байдаг. Эрсдэлийг даатгагдах болон
даатгагдахгүй эрсдэл гэж ангилдаг.

байгууллагын
хэвийн
байдлыг
алдагдуулах, санамсаргүй, эрсдэл
дагуулсан үйл явцаас үүсэх хохирлыг
бууруулах, нөхөх санхүүгийн үр дүнтэй
арга хэрэгсэл бол даатгал юм.
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АРААТАН АМЬТНЫ
НӨЛӨӨГӨӨР ҮҮСЭХ
ЭРСДЭЛ

БУСДАД
хорлогдох
эрсдэл

зам тээврийн
осолд өртөх
эрсдэл

Архаг хууч
өвчин

ердийн
өвчин

Гэнэтийн
өвчин

Гэнэтийн шинж чанартай, хохирол нь
мөнгөөр илэрхийлэгдэх боломжтой
эрсдэлийг даатгагдах эрсдэл гэдэг.
Даатгуулж болох эрсдэлийн төрлүүд
`` Хувь хүний эрсдэл – Амь нас,
эрүүл мэндэд учирч болзошгүй
эрсдэлүүд. Жишээ нь: автомашины
осолд өртөх, өвчин тусах г.м.
`` Эд хөрөнгийн эрсдэл – Таны эд
хөрөнгөд бүрэн буюу хэсэгчлэн
хохирол
учруулж
болзошгүй
эрсдэлүүд. Жишээ нь: хулгайд
юмаа алдах, орон гэр нь гал
түймэрт өртөх г.м.

Даатгалд хамрагддаггүй эрсдэлийн
төрлүүд:

`` Хариуцлагын эрсдэл – Аливаа
хариуцлагагүй болон санаандгүй
үйлдлээс болж бусдын эд хөрөнгө,
эрүүл мэндэд хохирол учруулж
болзошгүй эрсдэлүүд. Жишээ нь:
автомашин жолоодож байхдаа
бусдыг гэмтээх, эд хөрөнгөд нь
хохирол учруулах г.м.

`` Элэгдэл, хорогдол
`` Техникийг шалган турших явцад
гарсан хохирол
`` Хувь сэтгэл санааны хохирол,
байгууллагын нэр хүндийн эрсдэл
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төлөх, гэрээний хүчинтэй хугацаанд
даатгалын тохиолдол болсон үед
даатгалын компаниас нөхөн төлбөр
олгох итгэлцэл дээр суурилдаг үйл
ажиллагаа юм. Иймд иргэн та даатгагч,
даатгуулагчийн хооронд үүсэх гэрээний
харилцаа болон даатгалтай холбогдох
дараах үндсэн ухагдахууныг ойлгох нь
зүйтэй.

Даатгал нь даатгалын гэрээний үндсэн
дээр иргэд, байгууллагууд эрсдэлээ
даатгуулж
даатгалын
хураамж

Хүснэгт 1. Даатгалтай холбоотой үндсэн ухагдахуун
№ Нэр томъёо

Тодорхойлолт

Даатгал

Ирээдүйд учирч болох аливаа эрсдэлийг шилжүүлэх, багасгахад
чиглэсэн үйл ажиллагаа

Даатгалын
зүйл

Даатгалд хамрагдаж байгаа эд хөрөнгө, иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд,
хуульд харшлаагүй эдийн бус ашиг сонирхол

Даатгалын
гэрээ

Даатгагч, даатгуулагчийн хооронд үүсэх даатгалын харилцааг
зохицуулсан эрх зүйн баримт бичиг

Даатгалын
үнэлгээ

Даатгалын объектыг үнэлж, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн хэмжээ

Даатгалын
тохиолдол

Даатгуулсан зүйлд учирсан хохирол, гэрээнд заасан болзол бүрдэхийг

Даатгалын
хураамж

Даатгуулагч даатгалын зүйлээ даатгуулсны төлөө даатгагчид төлөх
төлбөр бөгөөд даатгалын үнэлгээнээс хамаарч хураамжийг тооцдог

Даатгалын
нөхөн
төлбөр

Гэрээний дагуу даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд даатгагчаас
даатгуулагчид олгох мөнгөн хөрөнгө

Даатгалын
баталгаа

Даатгалын компаниас даатгасныг баталгаажуулан даатгуулагчдаа өгч
буй баримт бичиг бөгөөд даатгалын гэрээний салшгүй хэсэг юм

Даатгалын
хугацаа

Даатгалын гэрээнд заасан хүчинтэй хугацаа
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Даатгалын харилцаанд
оролцогчид, хууль эрх
зүйн зохицуулалт

2

Д

буюу
Сангийн
яам
даатгалын
бодлогыг,
Санхүүгийн
зохицуулах
хороо даатгалын үйл ажиллагааг
зохицуулах, хянах бүрэн эрхийг тус
тус хэрэгжүүлдэг бол, “Даатгалын
тухай
хууль”
болон
“Даатгалын
мэргэжлийн
оролцогчийн
тухай
хууль”-ийн дагуу даатгалын компани,
даатгалын мэргэжлийн оролцогчид
буюу даатгалын зуучлагч, даатгалын
төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгч
нь Санхүүгийн зохицуулах хороо
(СЗХ)-оос тусгай зөвшөөрөл авч үйл
ажиллагаа эрхэлдэг.

аатгалын үйл ажиллагаа нь
даатгалын гэрээний дагуу
даатгагч
нь
даатгалын
тохиолдол үүсэхэд учирсан
хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон
даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх
үүргийг тодорхой этгээдийн өмнө
хүлээж буй харилцаа юм. Энэхүү
харилцаанд даатгагч, даатгуулагчаас
гадна
даатгалын
мэргэжлийн
оролцогчид, төрийн байгууллагууд
оролцдог.
Даатгалын тухай хуульд зааснаар
даатгалын
асуудал
эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага
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Хүснэгт 2. Даатгалын харилцаанд оролцогчид
№

Оролцогч

Тодорхойлолт

Санхүүгийн
зохицуулах
хороо

Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тусгай зөвшөөрөл
олгох, даатгагч дампуурах болон даатгалын үйл ажиллагаатай
холбоотой хууль бус үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй хохирлоос
даатгуулагч болон олон нийтийг хамгаалах зорилгоор байнгын
хяналтыг хэрэгжүүлэх

Даатгагч

Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компани

Даатгуулагч

Өөрийн ашиг сонирхлын төлөө даатгалын зүйлээ даатгуулж,
даатгалын гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээд

Даатгалын
төлөөлөгч

Даатгагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, түүний нэрийн
өмнөөс гэрээ хэлцэл хийх эрх бүхий этгээд

Даатгалын
зуучлагч

Даатгагч болон даатгуулагчаас олгосон бүрэн эрхийн дагуу, түүний
ашиг сонирхлын төлөө гэрээ хэлцэл хийх эрх бүхий этгээд

Даатгалын гэрээтэй холбоотой нэхэмжлэлийг хянан шалгах,
Даатгалын
даатгалын тохиолдлын бодит хохирлын хэмжээг тогтоох хараат бус
хохирол үнэлэгч
этгээд
Даатгалын компанийн эрсдэл хариуцах үүргийг давхар даатгасан
Давхар даатгагч буюу давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авсан компани

Даатгуулагч нь даатгалын компанийн салбар нэгжид хандан даатгуулахаас
гадна даатгалын төлөөлөгч, зуучлагчаар дамжуулан даатгалын гэрээ байгуулах
боломжтой юм. Та даатгуулагчийн хувьд зөвлөгөө авахыг хүсвэл даатгалын
компанийн ажилтан, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын зуучлагчид хандаж болно.
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Хүснэгт 3. Даатгалын харилцааг зохицуулдаг хуулиуд
№

Хуулийн нэр

Батлагдсан он

Хамрах хүрээ

2004-04-30

Даатгалын үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн
үндсийг тогтоож, төрийн эрх бүхий байгууллагаас
даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт
тавих, даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох, даатгуулагчийн эрх ашгийг
хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах

2004-04-30

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлж, төрийн эрх
бүхий байгууллагаас даатгалын мэргэжлийн
оролцогчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
тусгай
зөвшөөрөл
олгохтой
холбогдсон
харилцааг зохицуулах

2011-10-6

Жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд
хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан
хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг
хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах

2014-06-13

Малын
индексжүүлсэн
даатгалын
үйл
ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоох, төрөөс
тавих хяналт, даатгалын эрсдэлийг хуваарилах,
нөхөн төлбөр төлөх, малын давхар даатгал,
даатгагч болон даатгуулагчийн эрх ашгийг
хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах

Санхүүгийн
зохицуулах
хорооны эрх зүйн
байдлын тухай

2005-11-17

Санхүүгийн
зохицуулах
хорооны
зохион
байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг
тогтоож, банкны үйл ажиллагаанаас бусад
санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, хянахтай
холбогдсон харилцааг зохицуулах

Иргэний хууль

2002-01-10

Иргэний хуулийн 43-р
даатгуулагчийн хооронд
харилцааг зохицуулах

Даатгалын тухай

Даатгалын
мэргэжлийн
оролцогчийн
тухай

Жолоочийн
даатгалын тухай

Малын
индексжүүлсэн
даатгалын тухай
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бүлэгт
үүсэх

даатгагч,
гэрээний

3

Даатгалын бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ

Д

аатгалын
тухай
хуульд
зааснаар даатгалыг урт
хугацааны ба ердийн даатгал
гэж ангилах бөгөөд ангилал
нь сайн дурын болон албан журмын
гэсэн төрөлтэй байна. Даатгалын төрөл
тус бүр нь хэлбэртэй байх бөгөөд албан
журмын даатгалын хэлбэрийг хуулиар
тогтоодог бол сайн дурын даатгалын

хэлбэрийг
Санхүүгийн
хороо тогтооно.

зохицуулах

Хувь хүн, хуулийн этгээд сайн
дурын үндсэн дээр даатгуулах эсэх нь
сонголттой бол сайн дурын даатгал,
харин аливаа үйл ажиллагаанд
оролцож
байгаа
этгээд
заавал
даатгуулахаар хуульчилсныг албан
журмын даатгал гэнэ.
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Төрлөөр нь

Ангиллаар нь

Хүснэгт 4. Даатгалын ангилал
Даатгалын
Тодорхойлолт
ангилал, төрөл
Ердийн
Аливаа гэнэтийн ослын улмаас
даатгал
хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгө, эдийн бус ашиг сонирхолд
учрах эрсдлээс хамгаалах, богино
хугацаатай, амьдралын бус даатгал

Жишээ

Гэнэтийн осол, эмчилгээний
зардлын, эд хөрөнгийн, авто
тээврийн хэрэгслийн, ачааны,
барилга
угсралтын,
газар
тариалангийн, мал амьтдын
даатгал г.м
Урт хугацааны Хүний амь нас, эрүүл мэндэд учрах Хугацаат амьдралын, насан
даатгал
эрсдэлээс хамгаалах, амьдралын туршийн,
хуримтлалын,
баталгаатай холбоотой санхүүгийн тэтгэврийн, эрүүл мэндийн г.м
хүндрэлийг
шийдвэрлэх,
урт
хугацаатай, амьдралын даатгал
Албан журмын Хуульд заасны дагуу заавал Жолоочийн хариуцлагын албан
даатгуулах даатгал
журмын даатгал
Сайн дурын

Иргэн, хуулийн этгээдүүд өөрийн Хуульд заавал даатгуулах гэж
хүсэлтийн үндсэн дээр даатгуулж зааснаас бусад даатгал
болох даатгал

Жишээлбэл, Иргэн А авто машин жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ
санамсаргүй бусдын авто машиныг мөргөж гэмтээх тохиолдолд гуравдагч
этгээдэд учруулсан хохирлоо жолоочийн хариуцлагын даатгалаар нөхөн төлүүлж
болно. Харин тээврийн хэрэгслийн даатгалд даатгуулсан бол өөрийн авто машинд
учирсан хохирлыг барагдуулж болох юм. Үүнээс машин барьж авто замын
хөдөлгөөнд оролцдог л бол жолооч та жолоочийн хариуцлагын даатгалд заавал
даатгуулах учиртай, харин тээврийн хэрэгслээ даатгуулах эсэх нь таны сонголт юм.
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Хүснэгт 5. Даатгалын хэлбэр, тодорхойлолт
/Хуулиар болон СЗХ-оос тогтоосон нийт даатгалын хэлбэрээс дараах хэлбэрүүдийг
сонгож тайлбарласан болно/
№

Даатгалын төрөл

Агуулга

Гэнэтийн осол,
эмчилгээний
зардлын даатгал

Аливаа гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас хүний амь нас, эрүүл
мэндэд хохирол учрахад даатгагчаас даатгуулагч эсхүл
даатгалын гэрээнд заасан эрх бүхий этгээдэд мөнгөн төлбөр
төлөх нөхцөл бүхий даатгал. Үүнд хөдөлмөрийн чадвар алдахтай
холбоотой эмнэлэг, эмчилгээ, мэс заслын зэрэг зардлын даатгал
хамаарна

Автотээврийн
хэрэгслийн
даатгал

Автотээврийн хэрэгслийг эзэмших, ашиглах үед тухайн тээврийн
хэрэгсэлд хохирол учрахад даатгагчаас даатгалын гэрээнд
заасан эрх бүхий этгээдэд мөнгөн төлбөр төлөх нөхцөл бүхий
даатгал. Тээж яваа ачаа болон аливаа хариуцлагын даатгал
хамаарахгүй

Хариуцлагын
даатгал

Аливаа этгээдийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн
улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учрахад
даатгагч даатгалын гэрээнд заасны дагуу эрх бүхий этгээдэд
мөнгөн төлбөр төлөх нөхцөл бүхий даатгал

Санхүүгийн
даатгал

Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хохирол учрахад
даатгагч даатгалын гэрээнд заасан эрх бүхий этгээдэд мөнгөн
төлбөр төлөх нөхцөл бүхий даатгал. Бизнес тасалдлын даатгал
үүнд хамаарна

Жолоочийн
хариуцлагын
даатгал

Жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл
мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулахад даатгагчаас хохирогчид
мөнгөн төлбөр төлөх, хохирогчийн эрхийг хамгаалах нөхцөл
бүхий даатгал

Эрүүл мэндийн
даатгал

Эрүүл мэндийн холбогдолтой зардлыг даатгалын гэрээгээр
даатгуулагчид төлөх нөхцөл бүхий даатгал. Үүнд хөдөлмөрийн
чадвар алдалтын даатгал хамаарна

Тэтгэврийн
даатгал

Даатгалын гэрээгээр тохиролцсон хугацаанд даатгуулагчид
тэтгэвэр буюу мөнгөн төлбөр төлөх нөхцөл бүхий даатгал

Хуримтлалын
даатгал

Даатгуулагч гэрээт хугацааны эцэст амьд байх болон тухайн
хугацаанаас өмнө нас барах гэсэн нөхцөлүүдээр даатгуулагч,
эсвэл гэрээнд заасан эрх бүхий этгээдэд даатгагч баталгаатай
мөнгөн төлбөр төлөх хугацаат болон хөрөнгө оруулалтын
хавсарсан даатгал. Гэрлэлтийн, сургалтын зардлын, орон сууцны
хуримтлалын даатгал үүнд хамаарна
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Даатгалын хэлбэр нь даатгалын бүтээгдэхүүнээс бүрдэх бөгөөд даатгалын
бүтээгдэхүүн нь даатгагчаас хэрэглэгчдэд санал болгож, худалдан борлуулж
байгаа даатгалын үйлчилгээг ойлгоно. Жишээлбэл, хүүхдийн гэнэтийн ослын
даатгал, хашаа, байшингийн даатгал, гадаадад зорчигчийн даатгал, хүүхдийн
боловсролын хуримтлалын даатгал г.м.
Даатгалын компаниудын санал болгодог олон төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнээс
хэрхэн сонголт хийх талаарх зөвлөгөөг дараах зургаас харж болно

2
1

Өөрийн эрсдэлд
тохирох даатгалын
бүтээгдэхүүний үнэлгээ,
хураамжийг судлах

3

Өөрт учирч
болзошгүй эрсдэлээ
тодорхойлох

Тухайн бүтээгдэхүүнтэй
ижил төстэй, хамгийн
багадаа 2-3 компанийн
бүтээгдэхүүнийг
харьцуулах

6

4

Даатгалын компанийг
сонгох, даатгалын
гэрээгээ сайтар
уншиж танилцах,
даатгуулах

Нөхөн төлбөрийг
хэрхэн шийдвэрлэх
нөхцөлтэй танилцах

5
Нөхөн төлбөр олгох
болон олгохгүй
нөхцөлтэй танилцаж,
асууж тодруулах
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4

Даатгалын тохиолдол
гарах, нөхөн төлбөр авах

Х

эрэв даатгалын гэрээний
хүчинтэй
хугацаанд
даатгалын
тохиолдол
гарсан
бол
хохирлыг
нөхөх үүргийг даатгагч хүлээдэг.
“Даатгалын тухай хууль”, “Иргэний
хууль” болон даатгалын гэрээнд
даатгагч, даатгуулагчийн эрх, үүргийг
тодорхой заасан байдаг бөгөөд
ялангуяа даатгуулагч өөрийн хүлээх
үүргээ маш сайн мэддэг байх нь чухал
юм. Тухайлбал, даатгалын тохиолдол
болсон үед тодорхой хугацааны дотор
даатгагчдаа мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд
энэхүү үүргээ хэрэгжүүлээгүйн улмаас
нөхөн төлбөр авч чадахгүй нөхцөл
үүсэх юм.
Даатгалын бүтээгдэхүүнээс хамаарч
даатгалын тохиолдол янз бүр байх
ба үүнээс хамаарч даатгуулагчийн
зүгээс авах арга хэмжээ ч өөр байна.
Тухайлбал, жолоочийн хариуцлагын
албан журмын даатгалын тохиолдлын
үед та:
• Замын

цагдаа,
даатгалын
компанидаа дуудлага өгөх;

• Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн

бол яаралтай
дуудах;
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түргэн

тусламж

• Даатгуулагч санаатайгаар хохирол

• Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй

учруулсан
буюу
даатгалын
тохиолдол бий болох нөхцөл,
орчныг бүрдүүлсэн;

нөхцөлд
байгаа
тохиолдолд
ямар нэг байдлаар тохиолдлыг
баталгаажуулах
арга
хэмжээ
авах. Жишээ нь, орчин нөхцөлийг
оролцуулан ослын зураг авах,
бичлэг хийх г.м;

• Даатгуулагч

даатгалын зүйлийн
талаар
даатгагчид
худал
мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт
бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

Даатгуулагч
даатгалын
хохирлыг
нөхөн төлүүлэхийн тулд даатгагчийн
шаардсан
баримтыг
бүрдүүлнэ.
Даатгуулагчийн бүрдүүлэх баримт нь
даатгалын төрлөөс хамаарч өөр өөр
байх боловч дараах нийтлэг баримтууд
шаардлагатай байдаг. Үүнд:

• Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад

шалтгаанаар хохирол гарсан;

• Гарсан

буруутай
төлүүлсэн;

хохирлыг
даатгуулагч
этгээдээр
нөхөн

• Даатгуулагч

хүндэтгэх
шалтгаангүйгээр
хууль
болон гэрээнд заасан үүргээ
биелүүлээгүй
бол,
тухайлбал
даатгалын тохиолдлын талаар
заасан
хугацаанд
даатгагчид
мэдэгдээгүй, нөхөн төлбөр авах
хүсэлт, бичиг баримтаа бүрдүүлж
өгөөгүй г.м;

• Даатгалын баталгааны эх хувь;
• Даатгуулагчийн өргөдөл;
• Учирсан хохирлын тухай эрх бүхий

этгээдийн гаргасан дүгнэлт, акт
материал;

• Шаардлагатай

тохиолдолд
холбогдох
мэргэжлийн
байгууллагын гаргасан дүгнэлт,
тодорхойлолт
(Эмнэлэг,
эмчийн магадлагаа, цагдаагийн
тодорхойлолт г.м);

• Дайн байлдаан, хувьсгал, төрийн

эргэлт, хорлон сүйтгэх үйл
ажиллагаа,
бослого,
үймээнд
оролцсоны
улмаас
үүссэн
хохирлыг төлөхгүй;

Дараах тохиолдолд даатгалын нөхөн
төлбөрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн
олгохоос татгалзаж болно. Үүнд:
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Даатгалын тохиолдол
болсон даруйд даатгалын
компанид мэдэгдэх

1

Даатгалын нөхөн
төлбөрийн маргаан
гарсан тохиолдолд...

Даатгагч, даатгуулагчийн хооронд
маргаан
үүссэн,
даатгалын
компани нөхөн төлбөрийг бүрэн
эсвэл
хэсэгчлэн
олгохоос
татгалзсан үндэслэлээ тодорхой
гаргаж, даатгуулагчид бичгээр
мэдэгдэнэ.
Аливаа этгээд даатгалын үйл
ажиллагаатай холбоотой маргаан
гарсан тохиолдолд СЗХ-д өргөдөл,
гомдол гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

2

Хэрэв аль нэг тал нь СЗХ-ны
шийдвэрийг зөвшөөрөөгүй бол
шийдвэр гарснаас хойш ажлын
10 хоногийн дотор шүүхэд давж
заалдаж болно.

3
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ДААТГУУЛАГЧ

ТАНД ЗӨВЛӨХӨД

Даатгалын гэрээг сайтар уншиж танилцсанаар гарын үсэг зурах

Даатгагч болон даатгуулагчийн эрх, үүргийг мэддэг байх
Даатгалын нөхөн төлбөр олгох болон нөхөн төлбөр олгохгүй
нөхцөлтэй танилцаж ойлгох, даатгалын ажилтнаас асууж
тодруулах
Даатгалын нөхөн төлбөр олгох хугацаа, маргаан гарсан
тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар ойлголттой байх

www.frc.mn
51-264444
webmaster@frc.mn

www.facebook.com/FRC.of.Mongolia
Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу 3,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
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