Санхүүгийн зохицуулах хорооны
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… дугаар тогтоолын хавсралт
ХОРЬДУГААР ХАВСРАЛТ
ДААТГАЛ ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААГ
ТОДОРХОЙЛОХ ЗААВАР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэ журмын зорилго нь Даатгалын тухай хуульд заасны дагуу даатгалын болон
түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино.
1.2. Даатгагч нь Монгол Улсад болон гадаад улсад гагцхүү даатгалын үйл ажиллагаа
болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлнэ.
1.3. Даатгалын тухай хуулийн 16.1 дэх заалтын дагуу дор дурдсанаас бусад этгээд
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос (цаашид Хороо гэх) олгосон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр
даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:
1.3.1. Даатгалын тухай хуулийн 4.1.2-т заасан даатгагчтай гэрээ байгуулан давхар
даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гадаад улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан
хуулийн этгээд;
1.3.2. Даатгалын тухай хуулийн 17.2 дахь заалтад заасан зөвшөөрөл авсан гадаад улсын
даатгагч;
Хоёр. Даатгалын үйл ажиллагаа
2.1. "Даатгалын үйл ажиллагаа" гэж даатгалын гэрээний дагуу даатгагч нь даатгалын
тохиолдол үүсэхэд учирсан хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх
үүргийг тодорхой этгээдийн өмнө хүлээж буй үйл ажиллагааг ойлгоно. Даатгалын гэрээний
хугацаа даатгуулагчидтай харилцан тохиролцсон хугацаагаар үргэлжилнэ.
2.2.Даатгагч ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын хэлбэрээр үйл
ажиллагаа давхар эрхлэхийг хориглоно.
2.3. Даатгалын үйл ажиллагаанд дараах үйл ажиллагааг хамааруулна:
2.3.1. Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон даатгагч
даатгалын хэлбэрт хамаарагдах даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээ болон даатгалын баталгаа
боловсруулж гаргах;
2.3.2. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 431 дүгээр зүйлд заасны дагуу даатгалын гэрээ
байгуулах, гэрээг сунгах, өөрчлөх;
2.3.3. Даатгалын гэрээг бусдад шилжүүлэх, цуцлах;
2.3.4. Даатгалын тухай хууль, даатгалын гэрээнд заасны дагуу даатгалын нөхөн төлбөр
төлөх;
2.3.5. Даатгалын эрсдэлийн болон хохирлын тойм үнэлгээ, судалгаа хийх;
2.3.6. Хорооноос баталсан журмын дагуу даатгалын нөөц сан байгуулах, хуваарилах;
2.3.7. Даатгалын хураамжийн тооцоолол түүнтэй холбоотой аливаа судалгаа хийх;
2.3.8. Даатгалын үйл ажиллагааны журам заавар, даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээ
боловсруулах түүнийг эзэмших;
2.3.9. Даатгагчийн
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээ гаргах зэрэгтэй
холбоотой даатгалын үйл ажиллагаа явуулах;
2.3.10. Даатгалын салбар, төлөөлөгчийн газар нээж, ажиллуулах;
Гурав. Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагаа

3.1. Даатгагчийн дараах үйл ажиллагааг даатгалтай холбоотой үйл ажиллагаанд
хамааруулна:
3.1.1. Хорооноос баталсан журамд заасан нэр төрөл, хувь хэмжээний хөрөнгө
оруулалтын үйл ажиллагаа;
3.1.2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг удирдах, хөрөнгийг захиран зарцуулах;
3.1.3. Даатгалын эрсдэлээ давхар даатгуулах, түүнтэй холбоотой үүсч болох бусад
үйл ажиллагаа явуулах;
3.1.4. Даатгалын зөвлөгөө, сургалт явуулах;
3.1.5. Даатгагчийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдэхтэй холбоотой үйл
ажиллагаа явуулах;
3.1.6. Даатгагчийн компанийн байрны засвар үйлчилгээ хийх, түүнийг худалдах,
худалдан авах;
3.1.7. Даатгалын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд зааснаас бусад даатгалын зар
сурталчилгаа явуулах;
3.1.8. Даатгагч хоорондын даатгалын гэрээ шилжүүлэх үйл ажиллагаа.
3.1.9. Холбогдох хууль, тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн бусад үйл ажиллагаа эрхлэх.
3.2. Нийгмийн даатгалын болон иргэний эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын үйл
ажиллагаа, даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл
ажиллагаа, даатгалын аудитын үйл ажиллагаа нь даатгалын болон түүнтэй холбоотой үйл
ажиллагаанд хамаарахгүй.
Дөрөв. Хяналт, хариуцлага
4.1. “Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаардлага,
даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам”-д Хорооны Ажлын алба хяналт
тавьж ажиллана.
4.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
хариуцлага хүлээлгэнэ.
--- ооОоо ---

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн
48 дугаар тогтоолын хавсралт
ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ОЛГОСОН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН
ШИМТГЭЛИЙН ОРЛОГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
20.... оны ......

улирал
д/д

20 .... оны Даатгалын
..... улирал төлөөлөгчийн нэр

Даатгуулагчийн
1
нэр

Байгууллагын Даатгалын
2
хураамжийн
төрөл
орлогын
3
шимтгэлийн дүн

1 Даатгуулагчийн нэрийг товчлолгүйгээр бүрэн бичнэ. 2 Байгууллагын төрлөөр дараах
дугаарыг бичнэ: Төрийн байгууллага -1, Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж -2,
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгж -3, Хувьцаат компани – 4,
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани – 5. Хэрвээ байгууллагын төрөл давхцсан тохиолдолд
дугааруудыг хамтад нь бичнэ. 3 Тухайн улиралд даатгуулагчтай байгуулсан нийт гэрээний
орлогоос олсон шимтгэлийн дүнг бичнэ.

