
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй 

татагдах тул бүтэн эхээр нь татахыг 
хүсвэл 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГЭРЭЭ 

 

20....  оны ... сарын ...-ны өдөр  №                                         Улаанбаатар хот 

 

Нэг талаас: ........ улсын ........ тусгай зөвшөөрөлтэй “..............” LLC (цаашид 

“Компани” гэх)-ийг төлөөлж, Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ......................., 

нөгөө талаас: Монгол Улсын иргэн ...............................................-ийн 

............................................... (Регистрийн дугаар: ..............................................), (цаашид 

“Үйлчлүүлэгч” гэх) нар Монгол Улсын “Иргэний хууль”-ийн холбогдох зүйл заалтыг 

үндэслэн дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож, энэхүү “Эмчилгээний аялал жуулчлалын 

гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г байгуулав. 

 

Нэг. Ерөнхий зүйл 

1.1. Энэхүү гэрээгээр Компани нь Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу талуудын 

урьдчилан тохиролцож, харилцан зөвшөөрсөн ...... улсад эмчилгээний аялал жуулчлалын 

үйлчилгээг үзүүлэх, Үйлчлүүлэгч нь эмчилгээний аялалд хамрагдахад өөрийн зүгээс 

шаардлагатай үнэн зөв мэдээллээр Компанийг хангах, гэрээнд заасан хугацаанд аяллын 

төлбөрийг төлөх, аяллын явцад Компаниас тавьсан шаардлагыг биелүүлэхтэй холбогдон 

талуудын хооронд үүсэх эрх зүйн харилцааг зохицуулна. 

1.2. Компани нь Үйлчлүүлэгчийн сонгосон ........ улсын эмнэлгийн эмчилгээ, 

оношлогоо, үйлчилгээний чанар, үр дүнгийн талаар амлалт өгөхгүй бөгөөд үүнтэй 

холбогдуулан тухайн эмнэлгийн өмнөөс үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй болно. 

1.3. Гэрээний 1.2-д зааснаар Үйлчлүүлэгч болон эмнэлгийн хооронд маргаан 

үүсвэл Үйлчлүүлэгч нь тухайн эмнэлэгтэй байгуулсан “Өвчтөн ба эмчийн хооронд 

байгуулагдах гэрээ”-ний дагуу асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

1.4. Үйлчлүүлэгч буюу түүний Батлан даагчтай байгуулсан “Барьцааны гэрээ” 

болон Үйлчлүүлэгчийн сонгосон “Аяллын  хөтөлбөр” нь гэрээний салшгүй хэсэг болно. 

 

Хоёр. Гэрээний хугацаа 

2.1. Энэхүү гэрээг 20... оны ... дугаар сарын ....-ны өдрөөс 20... оны ... дүгээр сарын 

...-ны өдөр хүртэл ... хоногийн хугацаатайгаар байгуулав. 

2.2. ....... 

 

Гурав. Төлбөр тооцоо, түүнийг төлөх журам 

3.1. Үйлчлүүлэгчээс Компанид төлөх үйлчилгээний нийт төлбөр нь  

......................................... (............................................................) төгрөг байна. 

3.2. Үйлчлүүлэгч нь гэрээний 3.1-д заасан төлбөрийг гэрээ байгуулсан өдрөөс 

хойш хуанлийн .... хоногийн дотор Компанид бэлнээр эсхүл Компанийн .......................... 

банкин дахь ............................................... тоот төгрөг/валютын дансанд шилжүүлнэ. 

3.3. Үйлчлүүлэгч, түүний гэр бүлийн гишүүд энэхүү гэрээний хугацаа дуусгавар 

болоход үргэлжлүүлэн эмчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан тохиолдолд талууд 

тохиролцож, гэрээний хугацааг сунгаж болох ба энэ тохиолдолд Үйлчлүүлэгч, түүний гэр 

бүлийн гишүүд нь визний хугацааг сунгуулахтай холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцаж, 

төлнө. 

3.4. ...... 

Үргэлжлэл бий .... /7х/ 


