ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЭЛ,
ЖОЛООЧИЙН
ХАРИУЦЛАГЫН
ДААТГАЛ
ДААТГАЛЫН ХАМГИЙН
АМАР ШИЙДЭЛ – АМАР ЧАТБОТ
Таны тээврийн хэрэгслийг бүх төрлийн
эрсдэлээс бид хамгаална.
• Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
• Нэмэлт тоноглол

Эрсдэлүүд

Эрсдэлийн тайлбар

Багц 1

Багц 2

Багц 3

Байгалийн эрсдэл

Газар хөдлөлт, аянга, мөндөр, үер, хуй салхи, хүчтэй шороон шуургын шууд нөлөөгөөр
даатгалын зүйлд хохирол учрахыг;

Зам тээврийн
хөдөлгөөний
үеийн

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр ажиллан замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед
даатгалын тохиолдол болох болзол бүрдэн, хохирол учрахыг;

Хөдөлгөөний
үеийн осол

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр ажиллан шилжилт хөдөлгөөн хийж байх үед даатгалын
тохиолдол болох болзол бүрдэн, хохирол учрахыг;

Зориулалтын
зогсоолд
байрлуулсан
үеийн осол

Авто тээврийн хэрэгсэл байрлуулах зориулалт бүхий тэмдэг, тэмдэглэгээтэй
барилга, байгууламж, түр болон удаан хугацаагаар байрлуулах зориулалтын талбайд
байрлуулсан үед даатгалын тохиолдол бий боллх болзол бүрдэн, хохирол учрахыг

Санхтехникийн
гэмтлээс үүдсэн

Даатгалын зүйлийг зориулалтын зогсоол гаражид байх үед тухайн зогсоол гаражийн
сантехникийн системийн эвдрэл, гэмтлээс үүдэн даатгалын зүйлд усны нөлөөллөөр
хохирол учрахыг;

Гал, дэлбэрэлт

Гал: Даатгуулагч болон зөвшөөрөгдсөн этгээдийн үйлдлээс хамааралгүйгээр гадны
нөлөөллөөс үүдэн даатгалын зүйлийн материалын шинж чанар, хэлбэр хэмжээг
өөрчлөхүйц дулааны үйлчлэл явагдах, дөл авалцахыг;

ДААТГУУЛАГЧИЙН ХАРИУЦАХ ХЭСЭГ /даатгалын тохиолдол бүрт/

20%

10%

0%

ХУРААМЖИЙН ХУВЬ

1%

2%

3%

Дэлбэрэлт: Даатгуулагч болон зөвшөөрөгдсөн этгээдээс хамааралгүйгээр гадны
нөлөөллөөс үүдэн хий болон агаарын огцом тэлэх үйл явцыг;
Их биеийн болон
жижиг эд ангийн
хулгай, дээрэм

Хулгай: Гуравдагч этгээд шунахайн сэдлээр даатгалын зүйлийг бүхэлд нь, эсвэл
хэсэгчлэн нууц, далд аргаар, хүч хэрэглэхгүйгээр, хууль бусаар авч, бүр мөсөн, үнэ
төлбөргүй өөрийн өмчийн адил захиран зарцуулах боломж бүрдүүлсэн буюу захиран
зарцуулсан шууд санаатай үйлдлийг;
Дээрэм: Гуравдагч этгээд даатгуулагчийн биед хүч хэрэглэж эсвэл хүч хэрэглэхээр
заналхийлж даатгалын зүйлийг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн булаан авахыг;

Жолоочийн
гэнэтийн осол

Даатгуулагч этгээд нь даатгалтай тээврийн хэрэгслийг жолоодон замын хөдөлгөөнд
оролцож явах үедээ зам тээврийн ослын улмаас биеийн дотоод, гадаад үүрэг функц
алдагдах, эд эрхтэнд гэмтэл учрахад хүргэсэн, гэнэтийн богино хугацаанд бий болсон
урьдчилан харах боломжгүй гадны хүчин зүйлийн нөлөөллийг;

Даатгалын гэрээний нэмэлт үйлчилгээ
7/24 цагийн ослын дуудлага
Даатгалын болон нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
Хохирлын үнэлгээний зардал
Замын хажуугийн үйлчилгээ
/аль нэг үйлчилгээг сонголтоор
гэрээний хугацаанд нэг удаа/

Дугуй нөхөх, солих үйлчилгээ
Аккумулятор холбож асаах үйлчилгээ
Шатахуун хүргэх үйлчилгээ

ЖОЛООЧИЙН
ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН
ЖУРМЫН ДААТГАЛ
Та зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байх үед бусдад
хохирол учруулвал тус хохирлыг нөхөн сэргээх зардлыг
бид төлнө.

Даатгалын зөвлөх

Жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь
нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг
нөхөн төлөх зорилготой хариуцлагын даатгал юм.

ОСЛЫН ДУУДЛАГА ӨГӨХ
Амар Даатгал компанийн 1800-2111 утсаар,
эсвэл Facebook/Amarinsurance хуудсаар орж,
Ослын дуудлага өгөх цэсээр мэдээллээ өгнө.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХ
Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн Амар Даатгал
компанид хандсанаар нөхөн төлбөрөө авна. Үүнд:
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ,
жолооны үнэмлэхний хуулбар

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Даатгалын хамгаалалт

Ослын шалтгааныг тодорхойлох мэргэжлийн
байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт

“А” ангилал

5 сая хүртэл

Хохирлын үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт

“В” ангилал

5 сая хүртэл

“С” ангилал*

10 сая хүртэл

“D” ангилал*

10 сая хүртэл

“Механизм” ангилал

5 сая хүртэл

“Мэргэшсэн болон C, D
ангиллын жолооч нар”

10 сая хүртэл

* Даатгагдсан C, D ангиллын тээврийн хэрэгслийг

жолоодож буй этгээд Мэргэшсэн болон C, D ангиллын
жолоочийн даатгалтай байснаар даатгалын үнэлгээ
10,000,000 төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл ямагт хосолсон
хэлбэрээр даатгагдах ёстой бөгөөд зөвхөн аль нэг нь
даатгуулсан бол хувь тэнцүүлэх зарчмаар нөхөн
төлбөрийг олгоно.
ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН
5.1-Д “ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ӨМЧЛӨГЧ БҮР
ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛД ЗААВАЛ ДААТГУУЛНА.”

Ослын зураг, бичлэг

