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Даатгал



1. ДААТГАЛ, ТҮҮНИЙ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Даатгал гэж юу вэ?

Хүний амьдралд учирч болох тааламжгүй үйл явдлын эрсдэлийг бууруулах, учрах хохиролыг

хамгийн богино хугацаанд арилгах үр дүнтэй санхүүгийн арга бол даатгал юм.Дэлхийн хүн

бүр өөрийн гэсэн өмч хөрөнгөтэй байх энгийн хэрэгцээ байдаг бол түүнийг тааламжгүй үр

дагавраас хамгаалах арга болох даатгал хүний өөрийнх нь туулж өнгөрүүлсэн бодит

амьдралын хэрэгцээнээс үүсчээ.

Эрсдэл бол хэзээ ч, хэнд ч учирч болно. Эрсдэлийг даатгагдах болон үл даатгагдах эрсдэл

гэж ангилна.

Гэнэтийн шинж чанартай, санамсар болгоомжгүй байдлаас үүссэн, хохирол нь мөнгөөр

илэрхийлэгдэх боломжтойэрсдэлийг даатгагдах эрсдэл гэнэ. Ийм эрсдэлийг шилжүүлж авдаг

бизнес нь даатгал юм.



Даатгуулагч нь эрсдэл учирч болох бүх зүйлийг даатгалын
компани буюу даатгагчид даатгуулж болно.

o Эд хөрөнгө

o Хариуцлага

o Эрүүл мэнд

o Орлого даатгуулж болно.

Даатгал нь гэрээний бизнес. Даатгалын компани нь эрсдэл
тохиолдох үед нөхөн олговор олгох нөхцөлтэй гэрээг санал
болгож харин даатгуулагч нь түүнийг худалдан авдаг.

1. ДААТГАЛ, ТҮҮНИЙ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Даатгалтай холбоотой үндсэн ухагдахуун

Даатгуулагч нь даатгалын компанидөөрийн ашиг

сонирхлоо даатгуулсны төлөө хураамж төлдөг.

Хураамж нь тухайн даатгуулагчийг эрсдэлд орсон

үед хохирлыг нөхөн төлбөр, даатгалын компанийн

үйл ажиллагааны зардал, ашгийг багтаасан төлбөр

байна. Даатгалын компанийн зүгээс даатгуулагчид

баталгаа гаргаж өгдөг.

Баталгаанд:

• даатгалын зүйл,

• эрсдэл,

• хоёр талын эрх үүрэг,

• нөхөн төлбөр олгох нөхцөл,

• үл олгох нөхцөл,

• гэрээ цуцлах үндэслэл зэргийг багтаасан

байдаг.

Даатгалын тохиолдол үүссэн үед нөхөн олговор

авдаг.



Даатгалын харилцаа гэж юу вэ?

Даатгалын харилцаа гэдэг нь даатгалын гэрээтэй холбогдож иргэн болон хуулийн этгээдийн хооронд үүсдэг

харилцаа юм. Даатгалын харилцаанд даатгагч, даатгуулагчаас гадна даатгалын мэргэжлийн оролцогч болон

зохицуулагч байгууллагууд оролцдог.

Даатгалын мэргэжлийн оролцогч гэдэгт даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол

үнэлэгч, даатгалын актуарч зэрэг орох ба Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ)-оос тусгай зөвшөөрөл авч

үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Даатгалын харилцаанд оролцогчид



3. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, ТӨЛБӨРИЙН 
ТООЦООЛОЛ

Даатгалын харилцаа гэж юу вэ?

Даатгалын үйлчилгээг харилцагчид хүргэдэг 2 төрлийн суваг байдаг бөгөөд эдгээр нь:
 Даатгалын зуучлагч – даатгуулагчид үйлчилж түүнд зөвлөмж, заавар өгөх чиг үүрэгтэй байдаг.
 Даатгалын төлөөлөгч – даатгалын байгууллагыг төлөөлөн төв байр нь байгаа газраас өөр газарт үйлчилгээг

хүргэдэг.
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо нь олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдагаас даатгалын тухай хуулийн
хэрэгжилтийг хангуулах, даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих замаар даатгуулагчийн эрх
ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий байгууллага.

Даатгалын харилцааг зохицуулдаг хуулиуд



Даатгал нь маш олон төрөлтэй байдаг бөгөөд тэдгээрийг даатгалын харилцааны
шинж чанар, хугацаа, зорилго зэргээс хамааруулж ангилдаг.

Даатгал нь урт хугацааны ба ердийн даатгал гэж ангилах бөгөөд албан журмын
ба сайн дурын гэсэн хоёр хэлбэртэй байна.

Даатгалыг зорилгоос нь хамаарч арилжааны ба нийгмийн даатгал гэж ангилна.

Албан журамын: Жишээ нь өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа хувь хүн нийгмийн даатгалд
заавал даатгуулна. Мөн жолоочийн хариуцлагын даатгал нь арилжааны даатгал
боловч албан журмын даатгалын төрөлд хамаарна.

Арилжааны: Амьдралын ба амьдралын бус (ердийн) даатгал гэж ангилна.
Амьдралын бус – хүний өмч хөрөнгө, хариуцлага, амь нас, эрүүл мэнд,
хөдөлмөрлөх чадвартай холбоотой богино хугацааны даатгалуудыг хамруулж үзэх
ба манай улсын даатгалын тухай хуульд ердийн даатгал гэж нэрлэж байна. Хувь
хүнтэй холбоотой ердийн даатгалуудад дараах даатгалууд хамаарч байна.

2. ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ СОНГОХ НЬ



4. Зээлийн барьцаа, түүнд тавигдах 
шаардлага, үнэлгээ4. Зээлийн барьцаа, 
түүнд тавигдах шаардлага, үнэлгээ

Даатгалын ангилал

2. ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ СОНГОХ НЬ

Даатгалын бүтээгдэхүүн авахад анхаарах зүйлс



3. ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ХЭРХЭН ЯАЖ АВАХ ВЭ?



4. АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛ




