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                                                                 ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ 

                                                                                      №  

2016 оны ... дугаар сарын … өдөр                                                                                     Улаанбаатар хот 

 

Даатгалын гэрээ /цаашид “гэрээ” гэх/-г нэг талаас, .................... ХХК /цаашид “Даатгуулагч” гэх/-

ийг төлөөлж ....................., нөгөө талаас, “......................” ХХК /цаашид “Даатгагч” гэх/-ийг төлөөлж 

...................... нар /цаашид “талууд” гэх/ нь Монгол Улсын Иргэний хуулийн 43-р бүлэг, Даатгалын тухай 

хууль болон  ....................... ХХК-ийн даатгал хийх ерөнхий журмыг тус тус үндэслэн, харилцан 

тохиролцож дор дурдсан нөхцөлөөр байгуулав. 

                                                        НЭГ. ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 

1.1. Энэхүү гэрээгээр Даатгуулагч нь гэрээнд заасан даатгалын зүйлийг гэрээнд тодорхойлсон 

даатгалын эрсдлээс даатгуулж, гэрээгээр тохирсон даатгалын хураамжийг төлөх, Даатгагч нь 

даатгалын тохиолдол бий болсон нөхцөлд хохирлыг нөхөн төлөхтэй холбоотой харилцаанд 

талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүргийг тодорхойлно. 

1.2. Даатгалын баталгаа нь гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд гэрээний хамт үндсэн баримт болно. 

1.3. Даатгуулагчийн санал бүхий хүсэлт, мэдүүлэг болон даатгуулахаар бүрдүүлж өгсөн бусад 

материалууд гэрээнд хавсрагдаж харилцан зөвшилцөлд хүрснээр гэрээний үндэс болно. 

1.4. Талууд гэрээнд заасан нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно. Үүнд: 

1.4.1. ……. 

ХОЁР. ДААТГАЛЫН БОЛОН ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА 

2.1. Даатгалын үйлчлэх хугацаа нь Даатгуулагчийн хураамж төлөгдсөний дараах өдрөөс Гэрээ 

дуусгавар болох өдөр хүртэл үргэлжилнэ. 

2.2. Гэрээ нь 20... оны ...... дугаар сарын .......-ны өдрийн 00 цагаас эхлэн 20.... оны .... дугаар сарын 

........-ны өдрийн 24 цаг хүртэл хугацаанд үргэлжилнэ.  

2.3. Гэрээ нь дараахь тохиолдолд дуусгавар болно. Үүнд: 

2.3.1 …… 

ГУРАВ. ДААТГАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

3.1 Даатгалын зүйлд аюул учруулсан үйл явдал нь энэ гэрээнд заасан даатгалын тохиолдол мөн эсэх, 

даатгалын зүйлийн үнэлгээ нь зах зээлийн үнэлгээтэй тохирч буй эсэх, Даатгуулагчид нөхөн 

төлбөр олгох үндэслэл байгаа эсэх, хөндлөнгийн байгууллагын хохирлын үнэлгээний дүнг 

үндэслэлтэй эсэх, ямар хэмжээний нөхөн төлбөр олгох зэрэг асуудлыг тухайн хэргийн нөхцөл 

байдал, Даатгуулагчийн бүрдүүлсэн бичиг баримт, бусад мэдээллийг бүрэн судалж үзсэний 

үндсэн дээр бодит хохирлыг шийдвэрлэн олгох эрхтэй.  

3.2 Даатгалын тохиолдол болсон үед нөхөн төлбөрийг хууль болон гэрээгээр тохиролцсон хугацаа, 

хэмжээнд олгох. 

3.3 ….. 

Үргэлжлэл бий ... 
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