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УДИРДЛАГЫН БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Гүйцэтгэх захирал

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Эх орныхоо тайван амгалан, иргэдийнхээ тав тухтай амьдрал, Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө өдөр бүр
зогсолтгүй ажиллаж байгаа эрхэм хэрэглэгч Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе!

О.ЭРДЭНЭБУЛГАН
ШУТИС-ийн КТМС-ийг Санхүүгийн менежмент
мэргэжлээр бакалавр болон магистр зэрэг
хамгаалсан. Мөн Гүрэн дээд сургуулийг Төрийн
захиргааны менежмент мэргэжлээр мастер
зэрэгтэй дүүргэсэн. Монголын болон Олон улсын
хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдэд Гүйцэтгэх
захирал, үйл ажиллагааны захирал албан
тушаалуудад амжилттай ажилласан 17 жилийн
удирдахуйн туршлагатай.

Монголын даатгалын салбарын үүсэл хөгжлийг эхлүүлсэн анхдагч компани “Монгол Даатгал” ХК-ийн хувьд
өөрийн өргөн мэдээллийн бааз суурь, тогтвортой соёл, мэргэшсэн чадварлаг баг хамт олонд тулгуурлан
Монгол улсын 21 аймаг дахь өөрийн салбар, даатгалын борлуулалтын хамгийн өргөн сүлжээ бүхий 700 гаруй
төлөөлөгчөөрөө дамжуулан харилцагч төвтэй даатгалын үйлчилгээг санал болгон, цахимаар даатгалын
үйлчилгээг хүргэн, тэдний хүсэл, хэрэгцээ, сэтгэл ханамжийг 7/24 цагаар зогсолтгүй сонсож, судлан, байнгын
сайжруулалтыг хийж, 2021 оны байдлаар бидэнд итгэл хүлээлгэсэн даатгуулагчдын тоо 255 мянгад хүрч, жилээс
жилд нэмэгдэн, санхүүгийн голлох үзүүлэлтээр тэргүүлж байна. Бид хөгжлөөрөө ямагт анхдагч, тэргүүлэгч
байгааг хэлэхэд таатай байна. Түүнчлэн бид дэлхийд нэр хүндтэй, өндөр зэрэглэлтэй, тэргүүлэгч давхар
даатгалын компаниудад эрсдэлээ шилжүүлснээр харилцагчиддаа давхар даатгагдсан хамгийн өндөр багцыг
санал болгох боломжийг бүрдүүллээ.
Санхүүгийн газрын захирал
Харилцагчидтайгаа хамтдаа хөгжүүлж буй бидний бизнес өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж байгаа нь иргэд,
байгууллагуудын даатгалын мөн чанар, ач холбогдлыг ойлгох ухамсар нэмэгдсэнтэй холбоотой. Гэсэн
хэдий ч хүмүүний итгэлтэй ирээдүй, амар тайван амьдралын төлөө бидний итгэл үнэмшил цуцашгүй байж,
даатгалын үйлчилгээг хялбар, ойлгомжтой, хүртээмжтэй хүргэхэд тэмүүлсээр байх болно.
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Н.БАТБАЯР
МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Нягтлан
бодогч мэргэжлээр дүүргэсэн. Тус салбарт эдийн
засагч, санхүү удирдлагын албан тушаалд 9 гаруй
жил ажилласан туршлагатай.
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Даатгалын салбарын тэргүүлэгч

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2021
БАЛАНС

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

/төгрөг/

28,169,322,709.44

28,227,522,416.86

35,743,916,634.66

9,503,477,751.57

9,421,464,111.08

8,909,387,394.85

37,648,986,527.94

44,653,304,029.51

21,131,706,002.31

23,668,292,484.99

ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

12,207,140,563.64

13,759,892,882.37

114,138,380,539.42

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

37,672,800,461.01

37,648,986,527.94

44,653,304,029.51

2019 Q2

2020Q2

2021Q2

/төгрөг/

/төгрөг/

13,770,767,185

12,247,676,527

11,614,201,494

18,977,475,765

10,012,331,809

8,939,234,289

4,590,916,190

4,277,477,543

4,244,824,566

ХӨРӨГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

876,984,624

519,983,284

907,521,893

ЦЭВЭР АШИГ

33,895,159

116,902,245

175,430,390

ЦЭВЭР ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО

Вакцины эрсдэлийн даатгалын шинэ
бүтээгдэхүүн хөгжүүлж Санхүүгийн Зохицуулах
Хороонд бүртгүүлэв.төлбөрийн явцыг харах
боломжтой боллоо.

/төгрөг/

23,703,977,154.73

НИЙТ ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО

Эрсдэлийн сонголтот тээврийн хэрэгслийн
даатгалын бүтээгдэхүүн нэвтрүүллээ.

2021Q2

37,672,800,461.01

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

КОВИД-19 ЫН ВАКЦИНЫ
ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

2020Q2

НӨӨЦ САН

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

2019 Q2

НИЙТ НӨХӨН ТӨЛБӨР

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Монгол Даатгал ХК-ийн төлбөр чадварын үзүүлэлт нь 2021 оны II улирлын байдлаар 112 хувьтай байгаа нь
даатгуулагчийн өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь бүрэн биелүүлээд хүрэлцэхүйц хэмжээний
хөрөнгөтэй, төлбөрийн чадвар нь зохистой түвшинд хангагдсан болохыг илэрхийлж байна.

ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 Q2

2020 Q2

2021 Q2

111%

120%

112%

Loss ratio

46%

42%

52%

Expense ratio

63%

67%

64%

109%

109%

116%

Төлбөрийн чадварын харьцаа
Solvency

ТАЛЫН 5 ЭРДЭНЭ
“Талын 5 Эрдэнэ” 2 малын индексжүүлсэн
даатгал урамшуулалт аяныг 2 дахь жилдээ
зохион байгуулж байна.
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ДАВХАР ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭГ
ШИНЭЧЛЭВ
Трити давхар даатгалын гэрээний
хамгаалалтыг шинэчлэн сайжруулсан.

Combined ratio
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САНХҮҮГИЙН ГОЛЛОХ
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Нийт хураамж

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Цэвэр хураамж
20

20

2021 оны эхний хагас жилд улс орон даяар гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдал тогтоосон үед Хувьцаа эзэмшигчдийн

НИЙТ
ХУРААМЖ

18,9 тэрбум
төгрөг

13,8
Тэрбум

12,3

Тэрбум

15

15

10

10

18,9

11,6

Тэрбум

Тэрбум

10,1

Тэрбум

5

8,9

0

2020 Q2

2021 Q2

5
3500

0

2019 Q2

2020 Q2

талаар танилцуулж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталлаа.

Хувьцааны арилжаа
Тэрбум

2019 Q2

ээлжит хурлаа цахимаар амжилттай зохион байгуулж хурлаар компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн

3000

2021 Q2
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Нийт хөрөнгө

Нөөц сан

1000

40

40
500

30

НӨХӨН
ТӨЛБӨР

4,2 тэрбум
төгрөг

30

2020.07.29

2020.08.29

2020.09.29

2020.10.29

2020.11.29

2020.12.29

2020.01.29

2021.02.28

2021.03.31

2021.04.30

44,6
37,7
Тэрбум

Тэрбум

37,7

20

Тэрбум

20

23,7
Тэрбум

10

21,1

Тэрбум

2019 Q2

2020 Q2

2021 Q2

Хувьцааны арилжаа

23,6
Тэрбум

0

6

0

10

Зах зээлийн үнэлгээ:

185,983,788,900.00

Нийт гаргасан хувьцаа:

64,132,341

Хаалтын ханш:

2,900

0

2019 Q2

2020 Q2

2021 Q2

7

ДАВХАР ДААТГАЛЫН ТҮНШҮҮД

ДАВХАР ДААТГАЛ
Бид хүлээн авсан эрсдэлээ үнэлэн, шинжилгээ хийж, өөрийн төлбөрийн чадвар, эдийн засгийн чадавх,
макро эдийн засгийн өөрчлөлт, хандлагатай уялдуулан дэлхийн томоохон, нэр хүндтэй давхар даатгагч
нарт эрсдэлийн багцаа Трити болон факультатив байдлаар нэг бүрчлэн давхар даатгуулдаг.
Бид давхар даатгагчдын санхүүгийн найдвартай байдлыг нэн түрүүнд чухалчлан, санхүүгийн хүчин
чадлын үнэлгээгээр A.M.Best “A-”, S&P “BBB”-ээс дээш үнэлгээтэй нэр хүнд бүхий зах зээлд тэргүүлэгч
давхар даатгагчаар даатгуулдаг.
Манай факультатив давхар даатгалын эрсдэлийг Их Британи, Герман, Сингапур, Хон-Конг, Оросын
холбооны улсад байрласан санхүүгийн хүчин чадлын зэрэглэл тогтоогч Standard & Poor’s, A.M.Best,
Fitch-ийн өндөр үнэлгээ бүхий давхар даатгалын компаниуд хүлээн авдаг.
Дэлхийд нэр хүндтэй, өндөр үнэлгээтэй, томоохон давхар даатгагч нар нь манай эрсдэл даах чадавхыг
нэмэгдүүлэхээс гадна, харилцагчдад хамгийн найдвартай, өндөр түвшний даатгалын хамгаалалт болон
түргэн шуурхай үйлчилгээ авах боломжоор хангаж байгаа юм.

RUSSIA

CANADA

IRELAND
DENMARK
GERMANY
SWITZERLAND

USA

FRANCE

CHINA

KOREA
JAPAN

Давхар даатгах нөхцөлүүд:
•

BAHRAIN

HONG KONG

5 сая ам.доллар хүртэлх үнэлгээтэй даатгалын гэрээнүүдийг багцын давхар даатгалын гэрээний
дагуу автоматаар хамгаалалтад багтана.

•

Багцын давхар даатгалын хамгаалалтаас давсан өндөр үнэлгээ бүхий эсвэл онцгой төрлийн үйл
ажиллагаа явуулдаг харилцагчидтай факультатив давхар даатгалын гэрээг байгуулна.

•

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг дэлхийн нэр хүндтэй, даатгалын зах зээлд
тэргүүлэгч давхар даатгалын компани болох ALLIANZ, Hannover Re-тай хамтран харилцагч нартаа
хүргэж байна.

GENERALI

SINGAPORE

EMERALD

AUSTRALIA

Бид хүлээн авсан эрсдэл бүртээ шинжилгээ хийж шаардлагатай тохиолдолд давхар даатгалын
хамгаалалтаар бүрэн хангаж харилцагчдынхаа найдвартай түнш байх зорилгоо тогтмол биелүүлсээр
байна.
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ТҮҮХЭН ТОВЧОО

2020

Монгол Даатгал ХК нь 1934 онд “Улсыг аюулаас хамгаалах газар”
хэмээн Сангийн Яамны салбар нэгж болон тулгын чулуугаа тавьж
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн түүхтэй. Эдүгээ нэгэн наяны турш
тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж, гадаад дотоодын түнш
байгууллага, ард иргэддээ даатгалын үйлчилгээг тасралтгүй
хөгжүүлэн хүргэж байгаа билээ.

2006

Монголд анх удаа
24/7 шуурхай
дуудлагын албатай
болов.

2005

Дэлхийн
банкны төслийн
хүрээнд “Малын
индексжүүлсэн
даатгал” -ын
борлуулагчаар
ажиллаж эхлэв.

1934

Монгол Даатгал ХК-ийн
суурь тавигдаж, анхны
даатгалын үйл ажиллагааг
эхлүүлэв.
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2010
Олон улсын давхар
даатгалын зах зээлийн
томоохон давхар
даатгагч болох
“HANNOVER RE”
компанитай хамтран
ажиллаж эхэллээ.

2003

“Монгол Даатгал”
компани нээлттэй
хувьцаат компани
боллоо.

2011

Даатгалын
салбарт анх
удаа өндөр
хамгаалалттай
олон улсын
эрүүл мэндийн
даатгалыг
нэвтрүүлэв.

1994

2019
Сүлд тэмдэг логогоо орчин үеийн чиг
хандлагад нийцүүлэн шинэчилж ЭНГИЙН,
ХЯЛБАР, УХААЛАГ шийдлийг тусгалаа.
Харилцагчдийн хэрэгцээ, шаардлагад
нийцүүлэн салбартаа анхлан ЦАХИМ
ДААТГАЛЫН үйлчилгээг нэвтрүүллээ.

ISO 9001:2015
ЧУТ-ны батламжаа
хоёр дахь удаагаа
баталгаажууллаа.

2014

2012

Банкашурансыг
Монголд
хөгжүүлэхээр
дотоодын
арилжааны
банкнуудтай
хамтран
ажиллаж эхлэв.

1990

2018

“Буухиа хүү” мобайл
аппликейшныг
даатгалын салбарт
анхлан гаргав.

2016

Даатгалын
салбарт анх удаа
ISO 9001:2015
ЧУТ-г хэрэгжүүлж
эхэллээ.

Global Banking and Finance Review
байгууллагаас Монгол улсын шилдэг
Даатгалын компани -аар шалгаруулав.

1974

2017
ISO 9001:2015
ЧУТ-ны
баталгаажуулалтын
гэрчилгээгээ гардан
авлаа.

2017

Утсан даатгалын
үйлчилгээг анхлан
нэвтрүүлэв.
Allianz world wide
care компанитай
хамтын ажиллагааг
эхлүүлэв.

1962

1961

Улсыг аюулаас хамгаалах
газар нь Улсын даатгах
газар нэртэй болж
өөрчлөгдөв.

ХАА-н нэгдлийн
тариалангийн
даатгал
нэвтрүүллээ.

1964

Монгол Даатгал ХК
хувьчлагдав.

Монгол Даатгал
ХК-ийн ажилтнууд
оролцон
боловсруулсан
Даатгалын тухай
Монгол улсын
хууль хэлэлцэгдэн
батлагдав.

Хязгаарлагдмал
хариуцлагатай
компанийн
хэлбэрт шилжив.

ОУ-ын болон гадаадын
байгууллагын барилга
байгууламж, тээврийн
хэрэгслийн заавал
даатгалыг хийж эхэллээ.

1935

1936

1946

1947

1953

1949

1959

ЗХУ-ын Госстрах
даатгалын газартай
хамтран давхар
даатгалын үйл
ажиллагааг эхлүүллээ.

“Албан байгууллага,
аж ахуй нэгжийн
даатгал” үйлчилгээг
анх нэвтрүүлэв.

Хувь хүн болон
ажилтнуудад зориулсан
амьдралын даатгалын
бүтээгдэхүүн гаргав.

“Тээврийн
хариуцлагын
заавал даатгал”
хийж эхлэв.

Зорчигчийн амь
насны даатгал
гаргав.

Бөмбөгөр ногоон
театрын хохирлыг
барагдуулав

Хоршооллын
байгууллагын эд
хөрөнгийн заавал
даатгал нэвтрэв.

“Нэгдэл хоршооллын мал
сүрэг, САА-н таримал
ургамлын заавал даатгал”-ыг
анхлан хийв.
ОУ-ын брокер болон давхар
даатгагч нартай хамтран
ажиллаж эхэллээ.

1949 он
Бөмбөгөр ногоон театр нь Монгол
Даатгал компанид даатгалтай
байсан бөгөөд нийт 3 удаагийн
гал гарч үүссэн хохирлыг тус тус
нөхөн олгосон байна.
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БИДНИЙГ СОНГОХ ШАЛТГААН

САНХҮҮГИЙН ЧАДАМЖ

86 жилийн түүхтэй Монгол Даатгал ХК нь
салбарын анхны компани, ололт амжилтуудыг
бүтээж ажилладгийн хувьд өөрийн өргөн
мэдээлэл, технологийн дэвшлүүдийг ашиглан
харилцагчдынхаа эрсдэлд бодитой үнэлэлт
өгөх туршлагатай байж хэрэглэчдийн тэргүүн
сонголт байсаар ирлээ.

Даатгалын зах зээл дэх хамгийн том нөөц
сангийн хамгаалалт болон нөхөн төлбөр
олголт, зах зээлд эзлэх хувиар санхүүгийн
бүхий л үзүүлэлтээр салбартаа тэргүүлэгч
байхаас гадна 12,5 сая ам.доллар хүртэлх
үнэлгээтэй даатгалын гэрээнүүдийг олон улсад
нэр хүндтэй, давхар даатгалын компаниудаар
багцын давхар даатгалын гэрээний дагуу
харилцагч бүрийг автоматаар хамгаалалтад
авдаг.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР
ТЭРГҮҮЛЭГЧ
Харилцаа итгэлцэлд суурилдаг манай бизнест
бид харилцагчийнхаа санал хүсэлтийг 7/24
цагаар хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэн,
эрсдэлийн төрөл бүрийн сургалт зөвлөгөө өгөх
зэргээр харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалахад
бүх талаар анхаарал хандуулан тэдний сэтгэл
ханамжийг эрхэмлэж ажилладаг.

ДААТГАЛЫН ӨРГӨН СҮЛЖЭЭ
Монгол улсын 21 аймаг, Нийслэл хотын
дүүрэг бүрт байрласан 33 салбар нэгж, 700
гаруй мэргэшсэн даатгалын төлөөлөгч бүхий
даатгалын борлуулалтын хамгийн өргөн
сүлжээгээр
дамжуулан
харилцагчиддаа
үйлчилдэг.

Гэнэтийн осол,
эмчилгээний даатгал

Хөрөнгийн даатгал

Автотээврийн
хэрэгслийн даатгал

Хүртээмжтэй
даатгал

БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН ДААТГАЛЫН ХЭЛБЭРҮҮД

САЛБАРЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ДААТГАЛЫН ХЭЛБЭРҮҮД

БҮТЭЭГДЭХҮҮН &
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гэнэтийн осол,
эмчилгээний даатгал

Хариуцлагын
даатгал

Хөрөнгийн
даатгал

Газар тариалангийн
даатгал

Автотээврийн
хэрэгслийн даатгал

Агаарын хөлгийн
даатгал

Ачааны даатгал

Барилга угсралтын
даатгал

₮

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙ
Даатгалын зах зээлд ёс суртахууны өндөр хэм
хэмжээнд мэргэжлийн төвшинд эрсдэлийн
удирдлагын зөвлөгч байж, олон улсын жишигт
хүрсэн үйлчилгээг үзүүлэн, тэдний санхүүгийн
асуудлыr түргэн шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж,
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгээр
биелүүлэн ажиллаж байна.
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НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН БОДИТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Эрсдэлийг цаг алдалгүй баталгаажуулахыг
зорилгоо болгож салбартаа хамгийн өргөн
бүрэлдэхүүнтэй мэргэшсэн шуурхай албыг 7/24
цагаар Улаанбаатар хотын 4 цэгт байрлуулан
ажиллаж байна.

Мал, амьтдын
даатгал

Итгэлцлийн даатгал

Жолоочийн
хариуцлагын даатгал

Агаарын хөлгийг өмчлөх
эзэмших ашиглахтай
холбоотой хариуцлагын
даатгал

Санхүүгийн даатгал
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ЗӨВЛӨГӨӨ & ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨ:

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ЗӨВЛӨГӨӨ:

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид гэнэтийн эрсдэл, аюул, ослын үед
учирч болзошгүй хохирлыг бууруулахад
даатгуулагчиддаа өөрийн мэргэжлийн
боловсон хүчин, Улсын Онцгой байдлын
газар болон холбогдох мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран практик
сургалт зохион байгуулдаг. Тухайлбал,
бид энэ чиглэлд АНУ, Япон, Орос зэрэг
өндөр хөгжилтэй улсын мэргэжлийн
байгууллагыг урьж сургалт зохион
байгуулж байсан туршлагатай.

Аливаа бизнест тулгарах алдагдал,
хохирол, хор хөнөөлөөс сэргийлэхийн
тулд эрсдэлийг эрт илрүүлж, удирдах
нь чухал байдаг. Иймээс бид
харилцагчдынхаа эрсдэлийг илрүүлж,
бодитой үнэлснээр түүнийг бууруулах,
үр дүнтэй удирдахад нь ямагт
онцгой анхаарал анхаарал хандуулж
холбогдох ажилтнуудад “ЭРСДЭЛИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЦОГЦ СУРГАЛТ”ыг зохион байгуулдаг.

Бид харилцагчийн нөхөн төлбөрийн хүсэлт
ирснээс хойш манай нөхөн төлбөрийн тусгай
баг тухайн осол, эрсдэлийг газар дээр нь
өөрийн болон мэргэжлийн багийн үнэлж
баталгаажуулсныг үндэслэн нэхэмжилсэн мөнгөн
дүнгээсээ хамааран ажлын 3-5 хоног, өндөр
дүнтэй тохиолдолд хамтын гэрээний дагуу нөхөн
төлбөрийг шуурхай шийдвэрлэн олгодог.

ДААТГАЛЫН ЛАВЛАХ УТАС
ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Орчин үеийн хэрэглэгчдийн хэрэглээ
вэб
сайт,
Фэйсбүүк
мессенжер
твиттер,
инстаграмаар
дамжуулан
харилцагчиддаа
мэдээлэл
хүргэн,
санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай
шийдвэрлэж, даатгалын үйлчилгээг
улам ойртуулан ажиллаж байна.

Бид харилцагчдынхаа бизнесийн
эрсдэлийг цаг алдалгүй тооцоолох,
удирдахад
өөрсдийн
өргөн
мэдээллийн зэрэгцээ судалгааны
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
тухайлсан
салбаруудын
эдийн
засгийн нөхцөл байдал, хандлагыг
судлан цогц хэлбэрээр мэдээлэл өгч
ажилладаг.

Бид өөрийн даатгалын лавлах 1800-1990
дугаарын утсанд ослын шуурхай дуудлага
хүлээн авах, даатгалын мэдээлэл зөвлөгөө
өгөх, харилцагчийн санал гомдлыг хүлээн авч
шийдвэрлэх үйлчилгээг долоо хоногийн 24 цагаар
хүргэж байна. Харилцагчийн санал гомдлыг
хүлээн авч ажилласнаар бид үйл ажиллагаандаа
шаардлагатай тохиолдолд сайжруулалт хийж
харилцагчдынхаа хүсэл хэрэгцээнд нийцүүлэн
ажиллаж байна.

ДААТГАЛЫН ХУГАЦААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Жолоочийн
хариуцлагын
албан
журмын даатгалын гэрээний хугацаа
дуусах тохиолдолд тухай бүрт нь дуут
мессеж илгээж гэрээний сунгалтыг
бүх салбар нэгжээрээ дамжуулан
хийж байна.
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ШУУРХАЙ АЛБАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Манай Шуурхай алба нь ослын дуудлага хүлээн
авснаас хойш орчин нөхцөл өөрчлөгдөхөөс
өмнө очиж, хохирлыг баталгаажуулах зорилгоор
долоо хоногийн 24 цагаар Улаанбаатар хотын
замын ачааллаас хамааран дөрвөн цэгт
хуваагдан ажиллаж байна. Бид Шуурхай албаны
ажилтнуудынхаа ур чадвар, мэдлэгт онцгой
анхаарч харилцагчийн хохирлыг бодитой үнэлэхэд
байнга мэргэшүүлж ажилладаг юм.
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Mongol Daatgal JSC

Get Started
Сайн байна уу?
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Даатгалын лавлах:

1800-1990

Буухиа даатгал:

7010-1990

Цахим хаяг:
Цахим хуудас:

www.mongoldaatgal.mn

Цахим хаяг:

insurance@mongoldaatgal.mn

Facebook:

/mongoldaatgal

Twitter:

/mongoldaatgal

Төв байр:
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Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо,
Үндсэн хуулийн гудамж 32

