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┌   Даатгагчийг нэгдэхийг зөвшөөрч  ┐ 

 “Гранд даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын  

үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг  

хүчингүй болгох тухай 

 

 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.3, 6.2.3, 

Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 

тухай хуулийн 10.1.5, 14.1.1, Даатгалын тухай хуулийн  13.1.2, 75.1, 78.2.2, Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны 2007 оны 76 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Даатгагчаас үйл 

ажиллагааны тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг 

хянан шийдвэрлэх журам”-ын 4.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос ТОГТООХ нь: 

1. “Гранд даатгал” ХХК-ийг “Ард даатгал” ХХК-нд нэгдэхийг зөвшөөрсүгэй. 

2. ”Гранд даатгал” ХХК-ийг “Ард даатгал” ХХК-нд нэгдсэнтэй холбогдуулан 

“Гранд даатгал” ХХК-ийн 2010-2011 онд байгууллага, иргэдтэй хийсэн 208,781.3 сая 

төгрөгийн даатгалын үнэлгээтэй 48 даатгалын гэрээг “Ард даатгал” ХХК-ийн нэр дээр 

шилжүүлж, хоёр компанийн нэгдсэн санхүүгийн тайланг 2011 оны 2 дугаар улирлын 

байдлаар гаргаж, шилжүүлсэн даатгалын гэрээ, компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд 

холбогдох өөрчлөлтийг болон компанийн шинэчилсэн дүрмийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж 

2011 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхийг “Ард даатгал” ХХК 

/Д.Чулуунцэцэг/-д үүрэг болгосугай. 

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны 76 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Даатгагчаас үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед 

гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ын 4.4-т заасан зар мэдээллийг 10 хоногийн 

дотор олон нийтэд хүргүүлэх, 4.5-д заасан мэдээллийг 3 хоногийн дотор даатгуулагчдад 

хүргүүлэх, 4.10-т заасан хамтарсан тэмдэглэлийг үйлдэж Хороонд ирүүлэхийг “Ард 

даатгал” ХХК /Д.Чулуунцэцэг/, “Гранд даатгал” ХХК /В.Гэрэлт-Од/-д тус тус үүрэг 

болгосугай. 



4. ”Гранд даатгал” ХХК-ийг “Ард даатгал” ХХК-д нэгдэх үйл ажиллагаанд хяналт 

тавьж, даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалж ажиллахыг Даатгалын газар /С.Ганболд/-т 

даалгасугай. 

5. ”Гранд даатгал” ХХК нь “Ард даатгал” ХХК-нд нэгдсэнтэй холбогдуулж тус 

компанийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 

компанийг татан буулгахыг зөвшөөрсүгэй. 

6. ”Ард даатгал” ХХК-ийн шинэчлэгдсэн дүрмийн сангийн бүтэц, хувь 

нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тогтоохыг зөвшөөрсүгэй: 

 

№ Хувь 

нийлүүлэгчдийн 

нэрс 

Дүрмийн сангийн хэмжээ /мянган төгрөгөөр/ Дүрмийн 

санд 

эзлэх 

хувь 

Эхний 

үлдэгдэл 

Өөрчлөлт Эцсийн 

үлдэгдэл 

Эзэмших 

хувьцаа 

/ширхэг/ 

1 Цэвгээгийн 

Тогтохбаяр 

367,000.0 172,752.1 539,752.1 402,800 26.9876  

2 Венчэрс Уан 

/Ventures One/ 

компани 

333,000.0 113,220.1 446,220.1 333,000 22.3110  

3 Дагвабалжирын 

Чулуунцэцэг 

200,000.0 20,028.0 220,028.0 164,200 11.0014  

4 Булганы Мөнхөө 70,000.0 23,800.1 93,800.1 70,000 4.6900 

5 Намдалдагвын 

Эрдэнэтулга  

30,000.0 10,200.0 40,200.0 30,000 2.0100 

6 “Интергрупп 

интернэйшнл” 

ХХК 

- 659,999.7 659,999.7 492,537 33.0000  

Дүн 1,000,000.0 1,000,000.0 2,000,000.0 1,492,537 100.0  

 

7. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Даатгалын газар /С.Ганболд/, олон 

нийтэд мэдээлэхийг Тамгын газар /Н.Удаанжаргал/-т тус тус даалгасугай. 

 

 

 

ДАРГА   Д.БАЯРСАЙХАН 

 

 


