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Бид хэн бэ?

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

2018 оноос эхлэн Монголын даатгалын
салбарын хөгжлийг түүчээлэх, шинэ үеийн
технологид суурилсан үйлчилгээг нэвтрүүлэх
зорилгоор томоохон шинэчлэлтүүдийг хийж
эхэлсэн нь компанийн бизнесийн байр суурийг
улам бэхжүүлж, даатгуулагч иргэд, харилцагч
байгууллагууддаа
даатгалын
бүтээгдэхүүн
үйлчилгээг хурдан шуурхай, хялбар, цахимжсан,
ухаалаг хэлбэрээр хүргэх суурийг тавьж байна.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бид Монголын даатгалын салбарт анх удаа олон
улсын чанарын удирдлагын стандарт болох ISO
9001:2015 стандартыг амжилттай нэвтрүүлэн
хоёр дахь жилдээ гэрчилгээгээ баталгаажуулан
гардан авсан нь компанийн чанарын бодлого,

эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, харилцагчдын эрэлт
хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах, хэрэглэгч төвтэй сэтгэлгээг
дэмжих хүрээнд хийгдэж буй стратегийн
томоохон алхам юм.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

“Хаан Даатгал” ХХК нь 2012 онд 100% Үндэсний
хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан
цагаас хойш Монголын даатгалын зах зээлд
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна.
Энэ хугацаанд харилцагч байгууллага болон
иргэдэд эрсдэлийн удирдлагын цогц шийдэл,
даатгалын
мэргэшсэн
үйлчилгээг
санал
болгож харилцагчдын итгэлийг бүрэн хүлээсэн
хурдацтайгаар өсөн дэвжиж буй компани болжээ.
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Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

БИЗНЕСИЙН ФИЛИСОФИ

АЛСЫН ХАРАА

Монголын даатгалын салбарын хөгжлийн чиг
хандлагыг
тодорхойлогч,
шилдэг
шийдлийг
нэвтрүүлэгч, дэлхийн жишиг компани байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Харилцагч
төвтэй,
хэрэглэгчид
ээлтэй,
даатгуулагчдынхаа амар амгалан хөгжлийн тулгуур,
үнэнч анд, тэргүүн сонголт нь байна.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Дэлхийн жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүнийг хүлээлтээс
давсан, шилдэг шийдэл бүхий үйлчилгээгээр
хэрэглэгчийн үнэ цэнийг үүсгэж, үнэнч харилцагчдыг
бий болгон тогтвортой хөгжинө.
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Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ИЛГЭЭЛТ

Бид даатгалын зах зээлд огцомд тооцогдох үсрэлтүүдийг хийн, компанийн үнэ цэнийг өсгөж урт
хугацаанд тогтвортой хөгжихөд шаардлагатай шийдлүүдийг олох нь хэрэглэгч буюу зах зээлийн
шаардлагыг зөв ойлгож, түүнд нийцсэн стратеги бүхий үйл ажиллагааг явуулах нь нэн тэргүүний
шийдэл гэж үзсэн билээ.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Мөн компани байгуулагдсан цагаас эхлэн түүхийн өгөгдлийг баяжуулж, дотоод болон гадаад үйл
ажиллагаа, менежмент, засаглал, соёлын тогтолцоог судалгаа суурьтайгаар хөгжүүлэх нь шилдэг
шийдлүүдийг нэвтрүүлж, урт хугацааны тогтмол хөгжлөөр хангах суурь бааз гэж үзсэний дагуу
2017 онд менежментийн шинэчлэлтийг хийж компанийн дээд болон дунд төвшний менежментийн
багийг мэргэжлийн, туршлагатай боловсон хүчнээр бүрдүүлэн зах зээл дахь тэргүүн эгнээний
тоглогч байх бодлогыг баримтлан ажиллаж байна.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Компанийн өсөлт хөгжлийн энэхүү мөчлөг дээр үйл ажиллагаа бүрт хэрэглэгчийн үнэ цэнд
нийцэж, харилцагчид хандсан үйлчилгээ тутамд инноваци хийхээс гадна компанийн дотоод үйл
ажиллагааны хувьд жишиг компани байхын төлөө шийдэмгий хөрөнгө оруулалтыг хийж байгааг
дуулгахын сацуу компанийн өөрчлөлт шинэчлэлт, хөгжлийн шинэ үеийг бэлгэдэж ребрендинг
хийсэн бөгөөд шинэ өнгө төрх маань та бүхэнд таалагдаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.
Хүндэтгэсэн,
Гүйцэтгэх захирал
Ж.Баярсайхан
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Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС

Даатгалын шинэчлэсэн програм
хангамжийн
системийг
үйл
ажиллагаанд нэвтрүүлэв

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Компанийн нэрийг
"Хаан даатгал" болгон өөрчлөв.

Ердийн
даатгалын
тусгай
зөвшөөрөл
авч,
Монголын
даатгалын зах зээлд "Хаш Хаан
даатгал"
нэртэйгээр
үйл
ажиллагаа явуулж эхлэв.

Монгол улсын 19 аймагт
салбар нэгжтэй болов.

2012

2013

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
Улаанбаатар хотноо 38 дахь
удаагийн 100 буудалт даамын
Дэлхийн аварга шалгаруулах
тэмцээний Ерөнхий ивээн тэтгэгч
байгууллагаар ажиллаж, улсынхаа
баг тамирчдыг дэмжив.

Орон
сууцны
өмчлөгчийн
хөрөнгийн болон хариуцлагын
иж бүрэн, хүрээмжтэй/бичил
даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах
зээлд нэвтрүүлэв.

Дэлхий даяар даатгал, давхар
даатгалын, үйлчилгээ үзүүлэгч
MAPFRE Asistencia компанитай
Гадаадад аялагчийн даатгалын
давхар
даатгал,
тусламж
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж,
зах зээлд давхар даатгал бүхий
Гадаадад зорчигчийн даатгалын
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэв.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
Ахиллис Интернейшнл байгууллагаас
зохион байгуулсан хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн марафон
гүйлтийн
тэмцээнийг
ивээн
тэтгэв.

2014

2015

Даатгалын үндсэн програм
хангамжийг хөгжүүлэх төслийг
эхлүүлэв.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
АНУ-ын Лос Анжелес хотноо
зохион байгуулагдсан Дэлхийн
Тусгай Олимпын зуны наадамд
оролцсон
Монгол
улсын
тамирчдыг ивээн тэтгэв.

Малын индексжүүлсэн
даатгалын тусгай зөвшөөрөл
авав.

Монголын Даатгагчдын
Холбооны гишүүнээр элсэв.

Жолоочийн
албан
журмын
даатгал
болон
тээврийн
хэрэгслийн даатгалын ослын
дуудлага,
ослын
газрын
баталгаажуулалтын чиглэлээр
Авто СОС компанитай хамтран
ажиллаж эхлэв.
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ХБНГерман улсын, дэлхийд нэр
хүнд бүхий Hannover Re (A.M.
Best
Rating
A+)
давхар
даатгалын компанид эрсдэлээ
багцаар нь давхар даатгуулах
гэрээг амжилттай үзэглэв.

Бид хэн бэ?
Ребрендинг төслийг амжилттай
хийж компанийн өнгө төрх, үзэл
баримтлалыг шинэчлэв.

Бага дүнтэй нөхөн төлбөр
нэхэмжлэлийг ажлын 8 цагийн
дотор олгох туршилтын ажил
амжилттай болов.

2016

2017

2018

Менежментийн
шинэчлэлийг
эхлүүлж,
мэргэжлийн
менежментийн багийг томилов.

Тээвэр зуучийн компаниудад
зориулсан тээврийн даатгалын
шилдэг
шийдэл
бүхий
бүтээгдхүүнийг
зах
зээлд
нэвтрүүлэв.

үндсэн

програм
санхүүгийн
бүрэн интеграци

Харилцагчдынхаа
хэрэгцээ,
шаардлагад
нийцүүлж
даатгалын
болон
нөхөн
төлбөрийн
үйлчилгээг
уртасгасан цагийн хуваариар
үзүүлж эхлэв.

2016 он 12-р сарын 19-нд
ИБУИНВУ-ын
Британийн
Стандартчиллын
Институци
/BSI/-с
ISO 9001:2015 олон
улсын чанарын удирдлагын
тогтолцооны
стандартын
гэрчилгээгээ
гардан
авч
Монголын даатгалын зах зээлд
анхлан хэрэгжүүлэгч компани
болов.

ХБНГерман
улсын
GIZ
байгууллагаас хэрэгжүүлж буй
Хүртээмжтэй
даатгалыг
хөгжүүлэх олон улсын "Inclusive
Insurance Innovation Lab" төсөлд
Монгол улсын үндэсний багт
Хаан
Даатгал
компани
сонгогдож ажиллахаар болов.

ISO 9001:2015 олон улсын
чанарын
удирдлагын
тогтолцооны стандартын дахин
баталгаажуулалтыг хангав.

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
Монголын
Дауны
Холбооны
"Мөөгний хүрээ" төсөл буюу
дауны синдромтой хүүхэд болон
насанд хүрэгчдийг хөдөлмөр
сургалтаар дамжуулан ажлын
байраар хангах, Монгол Улсын
татвар төлөгч болгох ажлын
суурийг
тавьж,
бүрэн
санхүүжүүлэв.

Орон
сууцны
өмчлөгчийн
хөрөнгийн болон хариуцлагын
иж
бүрэн
даатгалын
бүтээгдэхүүнийг
хөгжүүлж
"Эрсдэлгүй" нэртэйгээр зах
зээлд ахин гаргав.

Даатгалын
хангамжийг
програмтай
хийв.

Санхүүгийн үзүүлэлт

Иргэдэд зориулан хялбаршуулсан
"Гарц"
багц
даатгалын
бүтээгдэхүүнийг
зах
зээлд
амжилттай нэвтрүүлэв.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал"
ХК-тай хамтран ажиллах гэрээ
байгуулж, Малын индексжүүлсэн
даатгалыг орон даяар даатгаж
эхлэв.

Монголын Даатгагчдын Холбооны
Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр
сонгогдов.

Эмчилгээний
зардлын
даатгалын анхны 100% Монгол
бүтээгдхүүн
болох
"Альфа"
эмчилгээний
даатгалын
бүтээгдэхүүнийг
зах
зээлд
танилцуулав.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
компанийн нэрэмжит ширээний
теннисны баг бүрдүүлэн спортыг
дэмжиж
Монгол
ширээний
теннисны
холбооны
гишүүн
байгууллагаар элсэв.

Дэвшилтэт технологи, шилдэг
шийдэл
бүхий,
хэрэглэгчид
ээлтэй Insurance-Core-System
болон
CRM
систем
зэрэг
даатгалын компанийн цогц
програм хангамжид хөрөнгө
оруулалт хийж, шинэчлэлтийн
ажлыг эхлүүлэв.

Жич: 2018 оны I улирлаар тасалбар болгож үзүүлэв.
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Бид хэн бэ?

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ

Нэр дэвшүүлэх
хороо

Санхүүгийн үзүүлэлт

Цалин урамшууллын
хороо
Дотоод
аудит

Хувьцаа
Эзэмшигчид

Төлөөлөн
Удирдах
Зөвлөл

Аудитын
хороо

Гүйцэтгэх
Захирал
Зөвлөх

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Тэргүүн
Дэд Захирал

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

ДЭД ЗАХИРАЛ
Даатгалын газрын
захирал

ДЭД ЗАХИРАЛ
Үйл ажиллагааны
газрын захирал

Нөхөн
төлбөрийн хороо
Бизнес хөгжлийн
хороо

ДЭД ЗАХИРАЛ
Санхүүгийн удирдлагын
газрын захирал

Том харилцагчийн
хэлтэс

Захиргаа, хүний
нөөцийн хэлтэс

Бүртгэл
тооцооны хэлтэс

Шууд борлуулалт,
сувгийн удирдлагын
хэлтэс

Мэдээллийн
технологийн хэлтэс

Санхүүгийн төлөвлөлт,
нөөцийн удирдлагын
хэлтэс

Төслийн хэлтэс

Маркетинг судалгаа,
хөгжүүлэлтийн хэлтэс

Эрсдэлийн удирдлагын
хэлтэс

Нөхөн төлбөрийн
хэлтэс

Хангамж, дотоод
үйлчилгээний хэлтэс

Харилцагчийн үйлчилгээний төв,
салбарууд
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Удирдлагын
хороо

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Монгол улсын иргэн

Монгол улсын иргэн

Г.ЭНХБИЛЭГ

Ч.ЧИМИДСҮРЭН

Монгол улсын иргэн

Монгол улсын иргэн

А.МЭНДБАЯР

Г.ЛХАГВА-ОЧИР

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Дүрмийн санд эзлэх хувь

Дүрмийн санд эзлэх хувь

Дүрмийн санд эзлэх хувь

Дүрмийн санд эзлэх хувь

Дүрмийн санд эзлэх хувь

32.61%

691,125,000¥

13.49%

388,250,000¥

7.58%

172,500,000¥

3.37%

5,123,000,000 ₮

100%

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Дүрмийн сангийн нийт хэмжээ

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

42.95%

1,670,500,000¥

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

2,200,125,000¥

Монгол улсын иргэн

Санхүүгийн үзүүлэлт

Ж.БАЯРСАЙХАН

Бид хэн бэ?

Хаан Даатгал ХХК нь 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани ба нийт   таван хувьцаа
эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дээр суурилан байгуулагдсан үндэсний даатгалын компани
юм. 2018 онд компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 5.1 тэрбум төгрөг болж, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос тогтоосон доод хэмжээнд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө хүргэж нэмэгдүүлсэн
ердийн даатгалын тав дахь компани болоод байгаа билээ.
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Бид хэн бэ?

Г.ЭНХБИЛЭГ
ТУЗ-ИЙН ДАРГА
Ноён Г.Энхбилэг нь МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургуулийг Эдийн засагч, нягтлан
бодогч мэргэжлээр бакалавр, Австрали улсын Ла-Тробe Их Сургуулийг Бизнесийн
удирдлагын магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Санхүүгийн үзүүлэлт

Тэрээр “Капитал Групп”ХХК-д гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг бөгөөд нефтийн бөөний
худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэл борлуулалтын салбарт удирдах албан тушаалд 20 жил
ажилласан туршлагатай.

Ж.БАЯРСАЙХАН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Ноён Ж.Баярсайхан нь Шинжлэх Ухаан Техникийн Их сургуулийг механик инженер
мэргэжлээр, Хан-Уул дээд сургуулийг Бизнесийн Удирдлага мэргэжлээр тус тус
төгссөн. Тэрээр “Барилгын цэргийн засварын механикийн завод”, “Авто-Импекс” ХК,
“Засагтхан Стоунс“ ХХК, “Лет Форекс ББСБ” ХХК зэрэг компаниудад удирдах албан
тушаал хашиж байгаад одоо “Хаан даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж
байна.

А.МЭНДБАЯР
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Ноён А.Мэндбаяр нь ХБНГерман улсын Берлин хотын Техник эдийн засгийн дээд
сургуулийг гадаад худалдааны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
Тэрээр “Грийт Эмпайр” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын албан тушаал хашдаг бөгөөд
үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, ложистик, төслийн удирдлагын чиглэлээр 20 гаруй
жил ажилласан туршлагатай.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Б.ОЧИРБАТ
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН
Ноён Б.Очирбат нь ЭМШУИС-ыг Хүний их эмч, Удирдлагын академийг Бизнесийн
удирдлага, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус бакалаврын
зэрэгтэй төгссөн бөгөөд Ач анагаах ухааны их сургуульд Анагаах ухааны боловсрол
сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
Тэрээр Ач АУИС-д багш, “Сос Медикал Монголиа” ХХК-ийн ерөнхий эмчээр ажиллаж
байгаад 2006 оноос “Ньююни Стар” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
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Бид хэн бэ?

Д.АЛТАНЧИМЭГ
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

Санхүүгийн үзүүлэлт

Хатагтай Д.Алтанчимэг нь МУИС-ийн Эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн
удирдлагын бакалавр зэргээр төгсөж, Хөдөө аж ахуйн их сургуульд Бизнесийн
удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан. Мөн Монгол улсын хугацаагүй эрхтэй
нягтлан бодогч, татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөхийн эрхтэй цөөн мэргэжилтнүүдийн
юм. Тэрээр Улсын худалдааны “Өндөрхаан” ХХК, “Эрэл групп”, “Засагтхан стоунс” ХХК
зэрэг байгууллагуудад санхүүгийн газрын дарга, гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж
байгаад одоо “Монос фарм” ХХК-ийн санхүү эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байна.

Г.РАГЧААСҮРЭН
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Доктор Г.Рагчаасүрэн нь МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургуулийг Эдийн Засагч
мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгсөж, Их Британийн Манчестерийн Их Сургуульд
эдийн засгийн ухааны магистр, мөн тус сургуульдаа эдийн засгийн ухааны докторын
зэргийг тус тус хамгаалсан.
Тэрээр МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургуульд багш, Их Британийн Эссексийн
Их Сургууль болон Умард Ирландын Белфастийн Хатан Хааны Их Сургуульд
профессороор ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2013 оноос эхлэн мэргэжлийн
зөвлөх үйлчилгээний “Гэрэгэ Партнерс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
Б.ТҮВШИНТӨГС
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Доктор Б.Түвшинтөгс нь МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургуулийг Санхүүч, Эдийн Засагч
мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэйгээр төгсөж, Их Британийн Манчестерийн Их Сургуульд
эдийн засгийн ухааны магистр, АНУ-ын Бостоны Их Сургуульд Докторын зэрэг тус тус
хамгаалсан.
Тэрээр эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн (ERI) захирлаар
ажилладаг бөгөөд макро эдийн засаг, сангийн болон мөнгөний бодлогын чиглэлээр
судалгаа хийдэг Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн эдийн засагч нарын нэг юм.
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УДИРДЛАГЫН БАГ
Ж.БАЯРСАЙХАН

Бид хэн бэ?

Гүйцэтгэх Захирал

Санхүүгийн үзүүлэлт

Ноён Ж.Баярсайхан нь Шинжлэх Ухаан Техникийн Их сургуулийг механик инженер
мэргэжлээр, Хан-Уул дээд сургуулийг Бизнесийн Удирдлага мэргэжлээр тус тус
төгссөн бөгөөд “Барилгын цэргийн засварын механикийн завод”, “Авто-Импекс” ХК,
“Засагтхан Стоунс“ ХХК, “Лет Форекс ББСБ” ХХК зэрэг компаниудад удирдах албан
тушаал хашиж байсан. Тэрээр “Хаан Даатгал” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч нарын нэг
бөгөөд гүйцэтгэх захирлын албан тушаал хашиж байна.

Т.БАТ-ӨЛЗИЙ

Тэргүүн Дэд Захирал

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

“Ноён Т.Бат-Өлзий нь Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Сургуулийг
Санхүүгийн менежмент мэргэжлээр бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэйгээр
төгссөн. Тэрээр Голомт банк, М-Си-Эс Холдинг компаниудад хүний нөөцийн удирлагын
чиглэлээр, Монгол Даатгал компанид байгууллагын даатгал, андеррайтингийн
чиглэлээр удирдах албан тушаалыг тус тус хашиж байсан ба Би Ди Ар Холдинг
компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын албан тушаалыг хашдаг.  
2017 оноос Хаан Даатгал компанийн Тэргүүн дэд захирлаар ажиллаж байна.

Д.ЖАРГАЛ

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Дэд Захирал, Даатгалын газрын захирал

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Хатагтай Д.Жаргал нь Мандах Бүртгэл Дээд Сургуулийг Нягтлан бодогч мэргэжлээр
бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн. Тэрээр Баянгол зочид буудал,
болон “Таван богд трейд” ХХК-д нягтлан бодогч, Монгол Даатгал компанид Нягтлан
бодогч, Нөхөн төлбөрийн менежер, Ерөнхий менежер, Андеррайтер зэрэг албан
тушаалуудад ажиллаж байсан ба Монголын даатгалын салбарт 14 жил ажилласан
туршлагатай боловсон хүчин юм. 2017 оноос Хаан Даатгал компанийн Дэд захирал,
Даатгалын газрын захирлын албан тушаал хашиж байна.

Т.БААСАНЖАВ

Дэд Захирал, Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ноён Т.Баасанжав нь Японы Кобэ Их Сургуулийг эдийн засгийн бакалавр,
Хитоцубаши Их Сургуулийг эдийн засгийн онол, статистикч мэргэжлээр магистр,  
АНУ-ын Рочестерийн Их Сургуулийг эдийн засгийн магистр зэрэгтэйгээр төгссөн.
Тэрээр  Хитоцубаши Их Сургууль, Рочестерийн Их сургуулиудад Профессорын туслах,
Судалгааны туслах ажилтан,  Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны албаны захирал
зэрэг албан тушаал тус тус хашиж байсан. 2017 оноос Хаан Даатгал компанийн Дэд
Захирал, Үйл ажиллагааны газрын захирлаар ажиллаж байна.
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САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
БАЛАНС

2013

(мянган төгрөг)

2014

2015

2016

2017

Бид хэн бэ?

ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Бусад эргэлтийн хөрөнгө
Нийт эргэлтийн хөрөнгө
Цэвэр үндсэн хөрөнгө

Санхүүгийн үзүүлэлт

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

2,640,782

4,946,054

4,925,661

6,835,196

7,209,410

738,583

460,271

285,028

190,013

961,557

3,379,365

5,406,325

5,210,689

7,025,209

8,170,967

614,690

980,418

881,226

814,845

716,362

3,994,055

6,386,743

6,091,915

7,840,054

8,887,329

ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧ
223,505

282,188

120,851

99,206

728,495

1,474,938

2,379,022

2,046,744

2,793,140

2,704,205

3,050,000

4,206,875

3,985,289

3,985,289

3,985,289

Хуримтлагдсан ашиг

(754,388)

(481,342)

(60,969)

962,419

1,469,340

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧ

3,994,055

6,386,743

6,091,915

7,840,054

8,887,329

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Өр төлбөр
Нөөцийн сан
Эздийн өмч

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн дүн 8.8 тэрбум төгрөг болсон ба сүүлийн 5 жилийн
турш жилд дунджаар 22% өссөн бөгөөд энэхүү үзүүлэлт нь даатгалын салбарын дундаж өсөлтөөс
даруу 4% илүү өссөн үзүүлэлт юм.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

2017 оны эцсийн байдлаар компанийн нөөц сангийн хэмжээ 2.7 тэрбум төгрөг хүрсэн бөгөөд сүүлийн 5
жилийн турш жилд дунджаар 16% хувь өсөж даатгуулагчдын эрсдэлийг хариуцах чадавхаа сайжруулан
ажиллаж байна.

НИЙТ ХӨРӨНГӨ
/тэрбум.төг/

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

10

16

НӨӨЦ САН
/тэрбум.төг/

10

8

8

6

6

7.8
6.4
4.0

6.4 6.1

7.8

8.9

8.9

6.1

4.0

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

2.8
2.4

2.0
1.5

4

2

2

0.5

0.5

0

0

0.0

0.0

5

5

200

200

4

4

150

116% 116%
150

3

3

2

2

100

100

1

1

50

50

4.4
3.4
1.9

1.9

3.4 3.5

3.5

4.4

4.7

4.7

2.7

2.0

1.5

4

2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

2.4

2.8 2.7

2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

121% 121%

125% 125%

101% 101% 102% 102%

26%

26% 34%

34%

(мянган төгрөг)

3,419,219

3,451,227

4,412,443

4,678,217

Давхар даатгалын хураамж

-   

(6,495)

(67,780)

(134,058)

(205,315)

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН
ЦЭВЭР ОРЛОГО

1,863,145

3,283,492

3,325,670

4,233,182

4,371,820

Нөөцийн санд хуваарилсан дүн

(836,078)

(656,466)

213,179

(451,805)

5,442

Нөхөн төлбөрт олгосон дүн

(175,757)

(444,287)

(843,936)

(1,071,733) (1,378,923)

Үйл ажиллагааны зардал

(744,463)

(1,347,975)

(2,207,984)

(2,245,501) (2,471,861)

(56,215)

(175,779)

25,933

657,703

(37,949)

(48,037)

(77,035)

4
2
0

Орлогын албан татвар
10
ЦЭВЭР
АШИГ
8

6

6.4

7.8
6.46.1

8.9
7.8

(20,265)

8.9

3.0

(699,013) 2.5

6.1

2.0

3.0

2.5
273,045

1,023,388

2.0

2.7

800,034

4

орлого жилд 26% өссөн болно. Энэ хугацаанд даатгалын
1.0 салбарын
1.0 хураамжийн орлогын хэмжээ 11% өссөн
бөгөөд энэхүү өсөлтөөс ХААН ДААТГАЛ ХХК-ны өсөлт даруй 15% илүү өссөн үзүүлэлттэйгээр үйл ажиллагаа
2
0.5
0.5
явуулжээ.

0

0.0

0.0

Сүүлийн
5 жилийн
хугацаанд
харилцагчдадаа
олгоод
байна. 2017
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016бид 2016
2017 2017 4 орчим тэрбум
2013төгрөгийн
2013
2014 нөхөн
2014
2015төлбөр
2015
2016
2016
2017

5

4

4

3

3

0

2.0

(105,950)

2.82.7

1.5
1.5
1.5
1.5
4.0
4.0
2017 онд нийт хураамжийн орлого 4.7 тэрбум төгрөгт хүрсэн ба сүүлийн 5 жилийн дунджаар хураамжийн

5

1

2.4

381,052

2.0

ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО
/тэрбум.төг/

2

2.4

2.8

(154,835)

1.9
2

4.4
3.4

3.43.5

4.7
4.4

Төлбөрийн чадварын харьцаа (>100%)
Хохирлын харьцаа

4.7

3.5

1.9

1
0

2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

6

2017

2017

200

200

150

116%
150

100

100

50

50

0

23%

0

2013

116%
101%

101%102%

121%
102%

26%

23%
17%

17% 23%

23%

20132014

20142015

20152016

125%
121%

125%

34%

34%
26%

20162017

17

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

8

2016

1,881,599

Үйл ажиллагааны бус зардал

10

2015

Бид хэн бэ?

Даатгалын хураамжийн нийт орлого

2014

Санхүүгийн үзүүлэлт

2013

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2017

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

БИД ЯМАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ САНАЛ БОЛГОДОГ ВЭ?
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Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

2

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

3

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал

4

Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал

5

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

6

Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал

7

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

8

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

9

Барьцаа хөрөнгийн даатгал

10

Бараа материалын даатгал

11

Байгууллагын хариуцлагын даатгал

12

Альфа - эмчилгээний даатгал

13

Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал

14

Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

15

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

16

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

17

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

18

Бизнес тасалдлын даатгал

19

Хүнд машин механизмын даатгал

20

Барилга угсралтын даатгал

21

Газрын тос, нефть бүтээгдэхүүний даатгал

22

Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний хариуцлагын даатгал

23

Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

24

Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

25

Санхүүгийн даатгал

26

Нисэх буудлын талбайд гуравдагч этгээдийн эд
хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй
хохирлын хариуцлагын даатгал

27

Иргэний агаарын тээврийн нисэх бүрэлдэхүүний
гэнэтийн ослын даатгал

28

Зээлийн эрсдэлийн даатгал

29

Зорчин явагч тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

30

Бэлэн мөнгөний даатгал

31

Агаарын хөлгийн их биеийн даатгал

32

Агаарын олон улсын өнгөрөлтийн нислэгт үзүүлэх
навигацийн үйлчилгээний явцад гуравдагч этгээдийн
эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй
хохирлын хариуцлагын даатгал

Бид хэн бэ?

Цахилгаан, хий, уур,
агааржуулалт

Тээвэр ба агуулахын үйл
ажиллагаа

Хөдөө аж ахуй ойн аж ахуй
загас барилт ан агнуур

Барилга

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Бөөний болон жижиглэн
худалдаа, машин, мотоциклийн
засвар, үйлчилгээ

Мэдээлэл, холбоо

Санхүүгийн үзүүлэлт

Эд хөрөнгийн даатгал

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

1

Үйлчилгээний бусад үйл
ажиллагаа

Уул уурхай, олборлолт

№

Даатгалын бүтээгдэхүүн

БАЙГУУЛЛАГЫН ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хаан Даатгал компанийн байгууллагын зах зээлд санал болгодог даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийг
эдийн засгийн салбар дахь компаниудад нийтлэг шаардагддаг байдлаар эрэмбэлэн харуулав.
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Бид хэн бэ?

ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Санхүүгийн үзүүлэлт

Энх, эрүүл амьдрахыг хүсэгч,
өөрийгөө хайрладаг хүн бүхэнд

ЭРСДЭЛГҮЙ

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Өөрийн болон бусдын орон сууцны өмнө
хүлээх ХӨРӨНГӨ болон ХАРИУЦЛАГЫН даатгал

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

ТАВАН даатгалын НЭГ үнээр

ИРГЭДИЙН ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Сайн дурын даатгалын хэлбэрүүд
1

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал

2

Хөрөнгийн даатгал

3

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

4

Газар тариалангийн даатгал

5

Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

6

Хариуцлагын даатгал
Албан журмын даатгалын бүтээгдэхүүн

1

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

2

Бусад хэлбэрийн албан журмын хариуцлагын даатгал

Иргэдэд санал болгож буй

Иргэдэд санал болгож буй

Хаан Даатгал компанийн иргэдийн зах зээлд санал болгодог даатгалын
бүтээгдэхүүнүүдийг даатгалын хэлбэрүүдээр ангилан харуулав.
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Уртасгасан цагаар ажиллах даатгал болон
нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ

Ослын газар үзлэг хийх
шуурхай алба

Эрсдэлийн удирдлагын
зөвлөгөө, үйлчилгээ

Бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг утсаар
хийлгэн гэрээг хүргүүлэн авах “Khaan
Caller” дуудлагын үйлчилгээ

Даатгалын хүчинтэй хугацаа,нөхөн төлбөрийн
мэдээлэл, даатгалын талаарх боловсрол олгох
мэдээ мэдээллүүдийг мессежээр танд хүргэх
“Khaan SMS” үйлчилгээ

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

7 хоногийн 24 цаг тасралтгүй ажиллах
24/7 шуурхай дуудлагын төв

Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

ҮЙЛЧИЛГЭЭ
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Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Хаан Даатгал компани “ХЭРЭГЛЭГЧИД ЭЭЛТЭЙ” бодлогын хүрээнд нөхөн төлбөр олголтын хугацаанд
онцгой ач холбогдол өгч ажилладаг бөгөөд нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл хүлээн авснаас хойш ажлын
1-3 хоногийн дотор олголтыг хийх үйл ажиллагааны сайжруулалтыг тасралтгүй хийж, цаашид жигд
системд оруулахаар ажиллаж байна.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Мөн харилцагч даатгалын тохиолдлыг мэдэгдэх, тохиолдлын баталгаажуулалт хийх, нөхөн төлбөр
нэхэмжлэх гэх мэт үйл явцыг хүлээн авах сувгуудыг нэмэгдүүлж, харилцагч тохиолдлоос хамааран
өөрийн биеэр ирэх шаардлагагүй болгох боломжуудыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ:
Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой
Чанарын зорилт

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Нөхөн төлбөр олголтын дундаж хугацааг
жил бүр 25%-иас багагүй бууруулах

Харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх хялбар,
хүртээмжтэй сувгийг нэмэгдүүлэх
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Үзүүлэлт /KPI
Нөхөн төлбөр олгосон хугацаа
Хүлээн авсан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийн тоо

•  Даатгалын тохиолдлын мэдэгдэл
хүлээн авах сувгийн тоо ≥ 3
•  Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл
хүлээн авах сувгийн тоо ≥ 3

25%

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

БИДНИЙГ
СОНГОХ ШАЛТГААН
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Бид хэн бэ?

ЯАГААД ХААН ДААТГАЛ ГЭЖ?

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

ХЭРЭГЛЭГЧИД ЭЭЛТЭЙ:
Даатгуулагчдынхаа эрсдэлийг цаг алдалгүй
зөв удирдан чиглүүлж, туслагч, зөвлөгч нь
байж эргэх холбоотой, байнгын харилцаатай
хамтран ажилладаг.

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ДАВХАР ДААТГАЛ:
Дэлхийн төвшний, олон жилийн туршлагатай,
нэр хүнд бүхий олон улсын даатгалын
компаниудтай
хамтран
ажилласнаар
эрсдэлийн удирдлагын арга техникүүдээс
тогтмол суралцах, туршлага солилцох, үргэлж
өсөн дэвших бололцоог хангаж ажилладаг.

УХААЛАГ, ЦАХИМЖСАН:
Бид
дэлхийн
жишгийг
нэвтрүүлэх,
харилцагчдынхаа үнэт цагийг хэмнэх, хялбар
шийдлээр үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог
бүрдүүлэх зорилгоор УТАС, ЧАТБОТ, ВЕБ САЙТ
болон МЕССЕЖээр ДААТГАЛЫН гэрээг хийн
төлбөрийг ОНЛАЙНААР хүлээн авч гэрээг
харилцагч таны байгаа газар хүргэж өгдөг.

ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН
СТАНДАРТ 9001:2015 ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:
Ил тод, системчлэгдсэн байдлыг тасралтгүй
сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
чанарыг тогтмол хөгжлөөр хангах зорилгын
дагуу олон улсын ISO 9001:2015 чанарын
удирдлагын
тогтолцооны
стандартыг
даатгалын салбарт анхлан нэвтрүүлэн
ажиллаж байна.

СУДАЛГАА, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ:
Бид
дэлхийд
хүлээн
зөвшөөрөгдсөн
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний
стандарт,
харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагаас урган
гарч буй хүсэл сонирхлыг судлан, цоо шинэ
инновацийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх,
хөгжүүлэх үйл явцыг тогтмол гүйцэтгэлээр
ханган ажилладаг мэргэжлийн судлаач багтай.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО:
Даатгалын
бүтээгдэхүүнээр тусгайлан
мэргэшсэн болон харилцагчийн үйлчилгээг
тогтмол өсгөхөд хөшүүрэг болох салбар
бүрийн туршлагатай, шигшигдсэн хамт
олныг
бүрдүүлж,
тогтмол
сургалт
хөгжүүлэлтээр хангах бодлоготой.

ШУУРХАЙ, НАЙДВАРТАЙ:
Даатгал, нөхөн төлбөрийн үйлчилгээний
талаарх ойлголтоор харилцагчийг тогтмол
хангаж, нөхөн төлбөрийн бодлогын
хүрээнд нөхөн төлбөр олголтыг ажлын
1-3 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

ХАРИЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ:
Бид харилцагчаа сонсож, хүсэл сонирхлыг
нь судлан тэдний хүлээлтээс давсан, шилдэг
шийдэл бүхий үйлчилгээг боловсруулах
бизнесийн философийг барин ажилладаг.

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА:
Компанийг урт хугацаанд тогтвортой
хөгжлөөр хангаж, ажлын байрыг олноор
бий болгон, нийгэм болон хүмүүст
хандсан
ивээн
тэтгэлэг,
хандив,
тусламжийг
залуусын
боловсролыг
дэмжих, соёл урлаг, спортыг хөгжүүлэх,
улсын ирээдүй болсон хүүхдүүд руу
чиглэх бодлого баримтлан ажилладаг.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Бид харилцагчийн асуудлыг шийдэх
хандлагатай, харилцагч ХААН бид ТУСЛАГЧ
гэсэн үзэл эерэг харилцаатай, харилцагчаа
дээдэлсэн ажлын болон үйлчилгээний
орчинг бүрдүүлэн ажиллах бодлоготой.
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Санхүүгийн үзүүлэлт

ISO 9001:2015

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Монголын даатгалын салбарт анх удаа олон улсын ISO 9001:2015 чанарын стандартыг
баталгаажууллаа.
“Хаан Даатгал” ХХК нь 2016 оны 3 дугаар сараас эхлэн олон улсын чанарын удирдлагын стандарт
болох ISO 9001:2015 стандартыг амжилттай нэвтрүүлж 2016 он 12-р сарын 19-нд ИБУИНВУ-ын
Британийн Стандартчиллын Институци /BSI/- аар албан ёсоор баталгаажуулж, гэрчилгээгээ гардан
авсан билээ.

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Энэхүү чанарын удирдлагын тогтолцоо нь, байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг тогтмол хөгжүүлж
ил тод ойлгомжтой байдлыг нэвтрүүлэн, хэрэглэгчдийн сэтгэл ХАНАМЖИЙГ тасралтгүй сайжруулж
бүтээгдхүүн үйлчилгээний чанар, өнгө төрх, борлуулалт болон борлуулалтын дараах үйлчилгээнд
нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлэх суурь тогтолцоог бүрдүүлдгээрээ бусад стандартаас давуу талтай
юм.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Их Британийн стандартчиллын институц /BSI/ нь  International Accreditation Forum (IAF), ANSI-ASQ
National Accreditation Board (ANAB) болон United Kingdom Accreditation Service (UKAS) зэрэг
байгууллагуудаар магадлан итгэмжлэгдсэн дэлхийн ТОП стандартчилал аудитын байгууллага
бөгөөд BSI нь олон улсын ISO 9001:2015 стандартыг гурван жил дараалан баталгаажуулах
ёстойгоос “Хаан Даатгал” ХХК нь чанарын удирдлагын аудитыг хоёр дахь жилдээ амжилттай
хийлгээд байна.

25

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Санхүүгийн үзүүлэлт

Бид хэн бэ?

ДАВХАР ДААТГАЛ

“Хаан Даатгал” ХХК нь нийт хүлээн авсан эрсдэлийн хэмжээ, харилцагч компанийн онцлог зэргээс
хамааран дэлхийн нэр хүндтэй, томоохон давхар даатгагч компаниудад эрсдэлээ шилжүүлэн
хамтран ажилладаг.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Өнөөдрийн байдлаар бид дэлхийн нэр хүндтэй давхар даатгагч болох Испани улсын олон улсын
мэргэжлийн давхар даатгалын компани Mapfre Asistencia S.A-тай гурав дахь жилдээ хамтарч
гадаадад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлээд байгаа бол ХБНГУ-н давхар
даатгалын компани болох Hannover Re-тэй дөрөв дахь жилдээ нийт багцаа давхар даатгуулан
хамтран ажилладаг билээ.
Дэлхийд танигдсан олон жилийн туршлагатай, нэр хүнд бүхий давхар даатгалын компани
брокеруудтай хамтран ажилласнаар үйлчилгээний стандарт, эрсдэлийн удирдлагын дэвшилтэт
арга, технологиос суралцахаас гадна, даатгуулагчдад учирч болох томоохон эрсдэлээс найдвартай
хамгаалан, даатгуулагчийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, учирсан хохирлыг
түргэн шуурхай нөхөн төлөх давуу байдлыг тогтмол үүсгэн ажиллаж байна.
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ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СЭТГЭГДЭЛ

Скайтел” ХХК
Гүйцэтгэх захирал
Д. Нарантуяа

Шунхлай ХХК–ийн
Гүйцэтгэх захирал
П.Батхишиг:

“Газрын тосны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг манай компанийн хувьд
эрсдэлийн удирдлага хамгийн чухал. Эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд манай компани
нарийвчилсан бодлого, төлөвлөлттэй ажилладаг бөгөөд үүний хүрээнд эрсдэлийнхээ
тодорхой хэсгүүдийг даатгалд шилжүүлэх нь зайлшгүй хэрэгцээ байдаг. Урт
хугацаанд найдвартай, тогтвортой хөгжих, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй хэвийн
үргэлжлүүлэхэд найдвартай, мэргэжлийн, найрсаг хамт олонтой Хаан Даатгал
компани дэмжин ажиллаж байдагт нь талархдаг. Эрсдэл учрахад найдвартай, уян
хатан, шуурхай шийдвэрлэж байдаг Хаан Даатгал компанитай урт хугацаанд
хамтран ажиллана гэж найдаж байна.”

Жич: Үсгийн дарааллаар оруулав
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Санхүүгийн үзүүлэлт
Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

“Манай компани Хаан Даатгал компанитай 2005 оноос хойш хамтран ажиллаж
байна. Үүрэн холбооны салбарт техник тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагааг
чухалчилж үздэг тул бид ямар нэгэн тооцоолоогүй байгалийн болон гэнэтийн
эрсдэлд хөл алдалгүй үйл ажиллагаагаа явуулахад тулгуур болох зорилгоор даатгалын
компаниуд дундаас Хаан даатгалыг сонгон үйлчлүүлдэг. Хаан Даатгал нь бидний
итгэлийг алдалгүй нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт болон эрсдэлийн төлбөрийн
буцаан олголтын хурд өндөр, найдвартай, уян хатан ажилладаг нь цаашид хамтран
ажиллах итгэлийг өгч байдаг юм. Мөн даатгалын гэрээний нөхцөл нь манай
компанийн бизнесийн онцлогт тохируулан tailor-made тохиргоо хийдгээрээ бусад
ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудаас онцлого. Тус компани нь өөрийн
салбартаа тэргүүлэгч, үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэл зорилгыг мэдэрдэг мэргэжлийн
боловсон хүчнээс бүрдсэн хүчирхэг, эрч хүчтэй залуу хамт олонтой гэж бид дүгнэдэг.
Мөн Монголын даатгалын салбарт чанарын удирдлагын ISO 9001:2015 тогтолцоог
нэвтрүүлсэн анхны даатгалын компани гэдгээр нь онцолж үздэг учир цаашид урт
хугацаанд бат бөх холбоотойгоор хамтран ажиллана гэдэгт итгэдэг.”

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Премиум Групп ХХК-ийн
Гүйцэтгэх Захирал
А.Ганболд:

“Манай Группын компаниудын эрсдэлийн менежментийн нэг чухал хэсэг бол даатгал
юм. Нэр хүндтэй, дотоод гадаадын төслийн маш олон хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн
үйлчилгээгээ найдвартай эрсдэлгүй хүргэх шаардлагын хүрээнд ажилчид, техник
тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны хариуцлагаа даатгуулдаг бөгөөд
даатгагч байгууллагын чадавх, үйлчилгээний чанарыг онцгойлон анхаарч сонгодог
билээ. Бид Хаан Даатгалыг сонгосон үндсэн шалтгаан бол энэ байгууллага нь ISO
9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоог Монголын даатгалын салбарт анхлан
нэвтрүүлэгч, даатгалын мэргэжлийн баг, боловсон хүчинтэй, удирдлагын багийн
манлайлал, мэргэшсэн байдал нь бидний шаардлагыг бүрэн хангаж байгаагаас гадна
харилцагч бүрт тохируулан tailor-made онцлог бүхий, уян хатан нөхцөл санал
болгож чаддаг, даатгалын эрсдэл гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг маш шуурхай
шийддэг найдвартай харилцагч байгууллага хамт олон гэдэг шалгуур үзүүлэлт юм.
Тус байгууллагын цаашдын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.”

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Улс хоорондын
тээвэр зуучлалын Ландбридж
ХХК-ийн Ерөнхий захирал
Д. Энхтүвшин:

“Үйлчлүүлэгчийнхээ бизнесийн салбарын мэдлэг мэдээллийн гүнд орж харилцан
уялдаатай хамтран ажиллаж чаддаг мэргэжлийн хамт олноос олон төрлийн
даатгалын бүтээгдэхүүнийг нь ашигладагтаа сэтгэл хангалуун байдаг. Ачаа
тээврийн даатгалын хувьд дундын цахим талбар дээр нэг байгууллага шиг
ажиллахад их амар байдаг шүү. Энэ эрчээрээ даатгалын салбарыг манлайлан, дахин
олон төрлийн шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгохыг Хаан даатгал ХХК-ийн
дайчин залуучуудаас хүсье!“

Бид хэн бэ?

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД
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АХИЛЛИС МОНГОЛ
Олон улсын байгууллага
Гүйцэтгэх захирал
О.Саранчулуун
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Монголын Дауны
Холбооны тэргүүн
В. Ганзориг

“Монголын Ширээний
Теннисний Холбоо”-ийн
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
С.Галбадрах

“Манай Ахиллис Монгол байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг спортоор
хичээллүүлэх замаар ирээдүйн амьдралд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, идэвхтэй
бүтээлч иргэн болгох дэмжлэг үзүүлж, өөрийгөө ялан дийлж, спортын амжилтыг
үнэлүүлэхээс гадна нийгэмшүүлэх олон арга хэмжээг зохион байгуулах зорилгоор
байгуулагдсан юм. Ирээдүй болсон хүүхэд багачууд, нийгмийн цөөн хэсгийг бүрдүүлдэг
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжинэ гэдэг бизнесийн байгууллагын хувьд маш
том нийгмийн хариуцлага гэж боддог. Нийгэмд роль модель, бүрдүүлж, хөгжлийн
бэрхшээлийн талаар зөв мессэж өгөх Ахиллис Олон Улсын Байгууллагын зорилгыг
Монголдоо биелүүлэх ажлыг маань дэмжиж бидэнтэй 4 жил тасралтгүй хамтран
ажиллаж байгаа Хаан Даатгал компанийн хамт олонд баярлалаа.”

“Нийгмийг эерэг өөрчлөлтөд уриалах, сайн үйл хийж буй олон хувь хүн, төрийн
бус байгууллага, компаниуд бий. Гэвч хичнээн сайхан санаа, санаачлага гарсан бай
санхүүжилтгүй бол ажил болох боломжгүй байдаг. Санхүүжилт гарах боломжтой
хамгийн том субъект нь хувийн хэвшлийнхэн юм. Саяхныг хүртэл хувийн хэвшлийнхэн
нийгмийн янз бүрийн асуудал, бэрхшээлүүдийг “Энэ бол бидний асуудал биш, бидэнд
хамаагүй” гэж үздэг байсан бол өнөөдөр хувийн хэвшлийнхэн “Энэ бүх асуудлуудыг
шийдэж эхэлье” хэмээн бодитой үйлдлүүд хийж эхэлсэн. Үүний тулд санхүүгийн нөөцөө
хуваарилах, төсөв гаргах, зарцуулсан мөнгөн хөрөнгөө тунгалаг байлгаж тайлангаа
тавихаас гадна компанийнхаа бусад хөрөнгө, санхүүгийн бус нөөцүүдээ ч нийгмийн
бусад асуудлуудыг шийдэхийн тулд хуваарилж эхэлсэн. Монголд энэ чиглэлд түүчээ
болон ажиллаж буй компаниудын нэг бол Хаан Даатгал. Монголын Дауны холбооны
насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийг дэмжин хамтрагчаар ажиллаж
байгаа бөгөөд компанийнхаа нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгмийн тодорхой
нэг хэсгийн асуудлыг шийдэхийг зорьж байгаа бахархам хамт олон. Энэхүү төсөл
амжилттай хэрэгжвэл аль нэг спонсороос үл хамааран тогтвортой цаашаа өөрөө
өөрийгөө тэтгээд аваад явчих бүрэн бололцоотой концепц юм. Олон олон монгол
компаниуд маань ингэж харж, сэтгэж, бас тэмүүлж ажиллах болтугай.”

“Спорт гэдэг хувь хүний хөгжил, сэтгэл зүйд эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна тухайн
улсыг дэлхийд нэг хүн, нэг багаар төлөөлүүлэн таниулан сурталчилдаг агуу зүйл
билээ. Спортын хөгжил, тамирчин хүний амжилт нь цуцашгүй хичээл зүтгэл, асар их
чармайлтын үр дүнд ирдэг тул найдвартай туслагч, дэмжигч байгууллага ард нь бат
зогсох шаардлагатай байдаг. “Монголын Ширээний Теннисний Холбоо” нь Монгол улсын
ширээний теннисний хөгжлийг хурдасгах, нас насны сонирхогч тамирчдыг тогтмол
бэлтгэл, уралдаан тэмцээнээр хөгжүүлэх, олон улсын чанартай тэмцээнүүдэд
тамирчдаа сойх олон арга хэмжээг идэвхтэй зохион байгуулдаг. Үйл ажиллагаа өргөжин
тэлж, тогтмол жигд амжилттай явахад спортыг дэмжигч Хаан Даатгал компанийн
урт хугацааны туслалцаа, дэмжлэг ихээхэн нөлөөлдөг. Хаан Даатгал компанийн хамт
олонд спортыг дэмжигч, нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлагч байгууллага байж чаддагт
нь холбооны зүгээс талархал илэрхийлж улам өрнүүн амжилт гаргаж тэргүүлэгч
компани болох зорилгодоо хүрэхийг ерөөе.”

Жич: Үсгийн дарааллаар оруулав
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Бид хэн бэ?

ДААТГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ
СЭТГЭЛИЙН АМАР
АМГАЛАН БАЙДАЛ

ТОГТМОЛ ӨСӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ

Даатгуулагчийн зүгээс ирээдүйд тохиолдох эсэх нь
тааварлашгүй боловч хэрэв тохиолдвол үйл
ажиллагааг нь доголдуулж, санхүүгийн хувьд
алдагдал үүснэ гэж үзэж байгаа эрсдэлийг тодорхой
хэмжээний хураамж төлснөөр хамгаалуулдаг.

Даатгал нь Даатгуулагчийн балансыг хамгаалдаг.
Компани бүр орлого ашгийн графикаа өссөн
хэлбэртэй харахыг хүсдэг тул ямар ч удирдлага
гарсан хохирлыг өөрөө санхүүжүүлж ашгийн
үзүүлэлтээ бууруулахыг хүсэхгүй. Хохирлын дүн
өндөр тусам нөлөөлөл илүү хүнд тусах нь бий.

Санхүүгийн үзүүлэлт

Нэг ёсондоо тодорхойгүй байдлыг бага хэмжээний
хураамж төлснөөр тодорхой шийдэл рүү хувиргаж
байгаа
юм.
Ингэснээр
үйл
ажиллагаагаа
төлөвлөлтийнхөө дагуу хэвийн үргэлжлэх, хохирол
тохиолдсон ч санхүү болон үйл ажиллагаанд сөрөг үр
дүнг авчрахгүй гэсэн СЭТГЭЛИЙН АМАР АМГАЛАН-г
олж авч байдаг.

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ
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ДААТГАЛЫН
ҮР АШИГ

2

ДААТГАЛЫН
ҮР АШИГ

3

ДААТГАЛЫН
ҮР АШИГ

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН БОЛОМЖ

МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨГӨӨ, ТУСЛАЛЦАА

Даатгуулагч эрсдэлийг өөртөө хүлээхээр сонгосон
тохиолдолд ирээдүйд гарч болзошгүй хохиролд
зориулан нөөц үүсгэх хэрэгтэй болно. Харин
даатгуулахаар сонговол уг хөрөнгө чөлөөлөгдөж
бизнесээ тэлэх ашигтай хөрөнгө оруулалт хийгдэх
боломжийг нээж өгдөг.

Компани
өөрийн
эрсдэлээ
даатгуулснаар
Даатгагчаас эрсдэлийн удирдлагын талаар зөвлөгөө
авах боломжтой.

Иймд даатгал нь даатгуулагчид болзошгүй хохирлыг
даван туулахад зориулан үүсгэх шаардлагатай
нөөцийг чөлөөлж, өөр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх
боломжоор хангадаг.
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Үзүүлэлт нь хэлбэлзэж байгаа байгууллагад хөрөнгө
оруулагчид эргэлзэж, улмаар хийсэн хөрөнгө
оруулалтаа татах, эсвэл шинэ хөрөнгө оруулалт
хийгүй байх тохиолдол олон. Иймд даатгал
хийлгэснээр Даатгуулагчид үүсэх өөр нэг давуу тал нь
компанийн хөрөнгө оруулалт татах чадвараа
хадгалах бас үргэлжлүүлэн сайжруулах юм.

Даатгагч нь олон төрлийн салбаруудад гарч буй
хохирлын түүхийг хуримтлуулдаг учир бодит
туршлагад суурилсан үнэт мэдээллийн бааз болдог.
Ингэснээр Даатгуулагчийн бизнест гарч болох
хохирол, хохирлын шалтгаан, эрсдэлийн хэмжээг
туршлага дээр үндэслэсэн мэдлэгээр эрсдэлийн
сайжруулалтыг хийж, аюулгүй ажиллагаанд зөвлөгөө
өгдөг нь ирээдүйд учирч болох олон том эрсдэлээс
хамгаалах хөшүүрэг нь болж чаддаг.

Бид хэн бэ?

ДААТГУУЛАГЧИЙН ӨСӨЛТ, ХӨГЖИЛ
УРТ ХУГАЦААНЫ
ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛ
250%
ДААТГУУЛСАН
Үлэмж хохирол учраагүй

ДААТГУУЛААГҮЙ
Үлэмж хохирол учирсан 1,2

ДААТГУУЛСАН
Үлэмж хохирол учирсан

ДААТГАЛЫН
ХУРААМЖИЙН
ЗАРДЛЫН ЗӨРҮҮ

Санхүүгийн үзүүлэлт

200%

ДААТГУУЛААГҮЙ
Хохирол учраагүй

150%

ДААТГАЛЫН ҮР АШИГ

Даатгалын
хамгаалалт
дуусах хүртэл

Даатгалтай
хугацаа

Нөхөн төлбөр
авах

Үлэмж хохирол
учирсны дараа

Үлэмж хохирол
учрах

2
Даатгалтай
хугацаа

Даатгуулын
хамгаалалт эхлэх

0

ХУГАЦААНЫ
МӨЧЛӨГ

Дээрх графикаас үзэхэд даатгалын тохиолдол гараагүй үед Даатгуулагч даатгуулснаар алдаж болох
хамгийн их хэмжээ бол хураамжийн зардлын хэмжээ байдаг. Харин хураамжийн зардал нь даатгалын
зүйлийн үнэлгээнээс хэдэн зуу дахин бага тул даатгалын хураамжийн хэмжээ Даатгуулагчийн
санхүүгийн хэвийн байдалд хэзээ ч нөлөөлхүйц байдаггүй.
Харин даатгуулаагүйгээс алдаж болох хамгийн их хэмжээ нь бүрэн дампуурал, эргэн сэхэх боломжгүй
болтлоо санхүүгийн хүндрэлд орох эсрдэл байдгийг дээрх графикаас харж болно.
Урт хугацаанд, тогтмол даатгуулах нь тогтвортой хөгжил, өсөн дэвжих илүү боломж, эрсдэлээ зөв
удирдаж бизнесээ өргөжүүлэх үүд хаалгыг нээж өгөх чухал, баталгаа болдог.
Ганц жилийн төлсөн хураамж, хүлээн авсан нөхөн төлбөрийн хэмжээгээр даатгалын үр ашгийг дүгнэх
нь тун өнгөц дүгнэлт бөгөөд урт хугацаанд нөхцөлөө сайжруулан даатгуулсаар байх нь илүү чухал юм.
Даатгалыг зуршил болговол цаашид учирч болох томоохон, төлөвлөгдөөгүй зардлыг хамгийн багаар,
санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дарамтгүйгээр шийдэх боломжтой байдагт даатгалын үр ашиг
оршдог.
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Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

50%

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

1

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

100%

ДААТГАЛ ХИЙГДЭХ ҮЙЛ ЯВЦ
Бид хэн бэ?

Даатгал, даатгуулах үйл явцын талаар даатгагч болон даатгуулагч талууд ижил ойлголттой байх
шаардлагатай байдаг. Ижил ойлголттой байгаагүйгээс шалтгаалан талуудын хооронд ойлголтын зөрүү
үүсэж улмаар даатгуулагчийн сэтгэл ханамж хүлээлтээс унах, шилжүүлэхийг хүссэн эрсдэлээ бүрэн, зөв
шилжүүлж чадаагүйгээс их хэмжээний хохирол амсах тохиолдол үүсэж болдгийг даатгалын салбарын
туршлагаас харж болно.

Санхүүгийн үзүүлэлт

Иймд даатгах, даатгуулах үйл ажиллагааны явцыг товчлон хүргэж байгаа бөгөөд даатгуулагч дараах
алхмуудыг ойлгож, даатгагчтай хамтран ажилласнаар даатгуулж буй зорилго бүрэн дүүрэн биелэхээс
гадна харилцагч та өөрийн үнэт цаг болон зардлаа хэмнэх боломжтой.

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

ДААТГУУЛАГЧИЙН ТАЛААС
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ДААТГАГЧИЙН ТАЛААС

Хүсэл зорилго,
хэрэгцээ шаардлагаа
тодорхойлох

Даатгуулах эрэлтийг
таньж мэдэх, ангилах

Холбоотой мэдээллийг
бүрэн, үнэн зөв
гаргаж өгөх

Хэрэгцээ болон эрсдэлийн
талаар мэдээлэл цуглуулж
боловсруулах

Эрсдэлээ бодитой
үнэлүүлэхэд хамтарч
ажиллах

Эрсдэлийг нарийвчлан
үнэлж, андеррайтингийн
шийдвэр гаргах

Саналыг бүрэн, сайтар
ойлгох, тайлбар болон
нэмэлт мэдээлэл авах

Санал болгох

Хүсэл зорилготойгоо
уялдуулан боломжит
сайжруулалтыг
эрэлхийлэх

Хэлцэл хийх

Санал, хэлцлийн үр
дүн гэрээнд тусгагдсан
эсэхийг нягтлах

Гэрээ байгуулах

Хураамжийн
төлбөрийг төлөх

Хураамжийн төлбөр
нэхэмжлэх

Гэрээний үүргээ
биелүүлэх, мөн үүргээ
биелүүлэхийг шаардах

Гэрээний дараах үйлчилгээ
үзүүлэх болон гэрээний
удирдлагаар хангах

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

ДААТГУУЛАГЧИЙН ТАЛААС

Бид хэн бэ?

Даатгалын нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны цаана ямар үйл явц өрнөдөг талаарх ойлголтыг
авснаар даатгуулагч нөхөн төлбөр нэхэмжлэх болон хүлээн авахад илүү хялбар болох тул
ойлголтын зөрүүнээс үүдэн гарах хугацаа алдагдал, хүндрэлээс сэргийлж чадах юм.

ДААТГАГЧИЙН ТАЛААС

Тохиолдол нь даатгалын гэрээнд
заасан даатгалын тохиолдол мөн
болохыг нотлох баримтуудыг
бүрдүүлж даатгагчид хүлээлгэн өгөх

Даатгалын тохиолдлыг
бүртгэж авах

Даатгалын тохиолдлыг
баталгаажуулах

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Даатгалын тохиолдлыг
өөрийн зүгээс баримтжуулан
баталгаажуулах, даатгагчид
баталгаажуулах боломжийг олгох

Санхүүгийн үзүүлэлт

Даатгалын
тохиолдлыг мэдэгдэх

Нөхөн төлбөрийн
нэхэмжлэл хүлээн авах

Даатгалын тохиолдлын
онцлогоос хамаарч зарим
болзлыг хангах шаардлагатай
нөхцөл байдлыг хүлээн авах

Нөхөн төлбөр олголтын
тооцоолол хийх

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэх

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

Шинжилгээний явцад хамтарч
ажиллах, нөхөн төлбөрийн
явц ямар шатанд явж
байгааг лавлах

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

Нөхөн төлбөрийн
нэхэмжлэлийг шинжлэх, дүгнэлт

Нөхөн төлбөрийг олгох

Буруутай этгээдээс
нэхэмжлэх эрхээ хуулийн
дагуу даатгагчид шилжүүлэх
Буруутай этгээдээс
буцаан нэхэмжлэх
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Бид хэн бэ?

НӨХӨН ТӨЛБӨР ШИЙДЭГДЭХ ЯВЦАД
ДААТГУУЛАГЧИЙН АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

Санхүүгийн үзүүлэлт

01

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

02

Яагаад
Хаан Даатгал гэж?

03

Даатгалын талаар
таны мэдлэгт

04

05
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Даатгалын тохиолдлын үед эрх бүхий
байгууллагуудад дуудлага өгөх, Даатгагчид
мэдэгдэх болон осол, хохирлын зургийг авах,
дүрс бичлэг хийн, эд мөрийн баримтыг
цуглуулах хэрэгтэй.

Даатгагчаас зөвлөгөө авах, даатгагчийг осол,
хохирлын баталгаажуулалт хийх боломжоор
ханган хамтран ажилласнаар нөхөн төлбөр
шийдвэрлэлтийг хялбарчилдаг.

Даатгалын тохиолдлын онцлогоос хамаарч
даатгагчид нэмэлт баримт бичиг, мэдээлэл
шаардагдаж болох бөгөөд үүн дээр хамтарч
ажиллах нь нөхөн төлбөрийн үйл явцыг
хурдасгана.

Нөхөн төлбөрийг олгохоор шийдвэрлэхдээ
даатгуулагчид даатгагч нь зарим болзлыг
тавих шаардлага үүсэж болдог.
Жишээ нь: Хохирол учирсан эд ангийг солих
дүгнэлт хийгдсэн тохиолдолд солигдох эд
ангийг даатгагчид хүлээлгэн өгснөөр нөхөн
төлбөрөө авах эрхтэй болно.
Голчлон хөрөнгийн хэлбэрийн даатгалын
тохиолдлын хувьд хөрөнгөнд учирсан хохирол
нь
гуравдагч
этгээдийн
буруугаас
шалтгаалсан нөхцөлд буруутай этгээдээс
нэхэмжлэх даатгуулагчийн эрхийг даатгагч
шилжүүлэн авснаар нөхөн төлбөрийг олгодог.
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