
ДОЛОО. НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ НӨХЦӨЛ 

7.1 Дараах тохиолдлууд болон тэдгээрээс үүсэлтэй хохирол, зардлуудад нөхөн төлбөр 

олгохгүй. Үүнд: 

7.1.1 Даатгуулагчийн доорх үйлдэлтэй холбоотой нөхцөлүүд: 

7.1.1.1 Даатгалын зүйлийг зориулалтын бус, тохиромжгүй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн, мөн 
зохимжтой бус тээвэрлэлтийн нөхцөл, чингэлэг, хайрцаг, сав, агуулахад агуулсан; 

7.1.1.2 Хуулийн дагуу болон эрх бүхий байгууллагад битүүмжлэгдэх, улсын өмчид 
шилжүүлэгдэх, шүүхийн шийдвэрээр бусдад хураагдах, шилжсэнээс үүссэн хохирол;  

7.1.1.3 Бизнес тасалдлаас үүдэн гарсан аливаа санхүүгийн алдагдал, хохирол; 

7.1.1.4 Тухайн ачааны холбогдох бичиг баримтад хайхрамжгүй хандан, гаалийн бүрдүүлэлтийг 

хийж чадаагүйгээс үүдэн гарсан хохирол;  

7.1.1.5 Даатгуулагч даатгалын гэрээгээр болон холбогдох хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ 

биелүүлээгүйгээс учирсан хохирол; 

7.1.1.6 Даатгуулагч болон түүний ажилтны санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүйн 

улмаас ачаанд учирсан хохирол, үүнд Ачилт бэхэлгээнээс үүссэн хохирол хамаарахгүй; 

7.1.2 Даатгалын зүйлийн онцлог болон сав баглаа боодолтой холбоотой нөхцөлүүд:  

7.1.2.1 Даатгалын зүйлийн хэвийн хорогдол, элэгдэл, ууршилт, алдагдал, жин хэмжээний 
багасалт, агшилт, нэвчилт, зэврэлт, өнгө алдалт; 

7.1.2.2 Гадны нөлөөлөлгүйгээр даатгалын зүйл өөрийгөө устгах, шинж чанараа алдах; 

7.1.2.3 Даатгалын зүйлийн хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдах, зөрчих, бүтээгдэхүүний 

хугацаа хэтрэх, үйлдвэрлэлийн гэмтэл, гологдол; 

7.1.2.4 Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошго, хамгаалалтын болон зөөх зориулалтаар 

хийгдсэн гадны нөлөөнөөс хамгаалсан сав баглаа боодол гэмтэх; 

7.1.2.5 Даатгалын бус тохиолдлоор даатгалын зүйлийн хамгаалалтын болон зөөх зориулалтаар 

хийгдсэн гаднын нөлөөнөөс хамгаалсан сав баглаа боодол гэмтсэнээс даатгалын зүйлд 
хохирол учрахад; 

7.1.2.6 Бүтээгдэхүүний шошго, сав баглаа боодолд учирсан хохирол. Энэ заалт нь худалдан 
борлуулах зориулалттай бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй. 

7.1.3 Тээвэрлэгч болон тээвэрлэлттэй холбоотой нөхцөлүүд: 

7.1.3.1 Тээвэрлэлтийн хугацаа хоцрох, тээвэрлэлт саатах, түүнээс үүдэлтэй хохирол, 

тээвэрлэлтийн явцыг саатуулж болох тээвэрлэгчийн төлбөрийн чадвар муудалт, 
санхүүгийн хүндрэл; 

7.1.3.2 Тээвэрлэлт хийхдээ тухайн тээвэрлэлт хийж буй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой тухайн 
улсын болон олон улсын замын хөдөлгөөний тухайн хууль, дүрэм, журам болон олон 
улсын гэрээ, конвенцыг баримтлаагүйгээс үүдэн гарсан хохирол; 

7.1.3.3 Даатгуулагчийн болон түүний ажилтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас болон 

захиалагчийн захиалгаа буруу өгсөн, буруу мэдээлэл өгсөн зэргээс үүдсэн ачаа 
хадгалалтын зардал гарсан тохиолдолд тухайн зардал болон зардалтай  холбоотой бүх 
төрлийн торгууль, хүү, алданги;  

7.1.3.4 Цаг хугацаа, температур, улирлын шинжтэй бүтээгдэхүүний тус онцлогийг харгалзалгүй 

тээвэрлэсэн буюу тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг зэргийг ашиглаагүй, 
өөр хоорондоо харшлах ачаа, бүтээгдэхүүнүүдийг хамтад нь тээвэрлэсэн, зориулалтын 
тээврийн хэрэгслийг ашигласан боловч дээр дурдсан нөхцөлүүдийг хангаагүй, 
үйлдвэрлэгчээс өгсөн заавар, сануулгыг баримтлаагүй, тус бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх 



тухай монгол улсын болон олон улсын стандарт шаардлага хангаагүй тээвэрлэсэн, 
тээврийн хэрэгслийг унтраасан,  

7.1.4 Нийгмийн шинжтэй нөхцөлүүд: 

7.1.4.1 Дайн, бослого, үймээн, эсэргүүцэл, террорист үйл ажиллагаа, ажил хаялт, олзлох, 

булаах, саатуулах, хорих, далайн дээрэм (далайн дээрэм нь А нөхцөлд хамаарахгүй) 
зэрэг үйлдэл; 

7.1.4.2 Торпед, дэлбэлэгч цэнэг, бөмбөг болон дайны хаягдсан зэвсгүүд мөн атомын болон 
цөмийн задрал, нэгдэл, түүнтэй төстэй урвал, цацраг идэвхит хүч ашигладаг зэвсэг, 
төхөөрөмжийн хэрэглээнээс үүдсэн шууд болон шууд бус хохирол, зардал; 

7.1.4.3 Боловсруулах үйлдвэр, газрын тос/хийн өрөмдлөгийн байгууламж, газрын тосны талбай, 

дамжуулах хоолой, насосын станц, цахилгаан станцын байгууламж, бүх энерги болон 
нефттэй холбоотой химийн эрсдэлүүд.   

7.1.4.4 Салют, сум, тэсэрч дэлбэрэх бодис, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хийг шахмал эсвэл 
шингэрүүлсэн хэлбэртэй бүтээгдэхүүн; 

7.1.4.5 Хуулийн дагуу битүүмжлэгдэх, хураагдах, улсын өмчид шилжүүлэгдэх, шүүхийн 
шийдвэрээр бусдад хураагдах, шилжсэнээс үүссэн хохирол; 

7.1.5 Онцгой нөхцөлүүд: 
7.1.5.1 Электрон болон механик эвдрэлээс шалтгаалсан хохирол, мөн даатгагдаагүй эрсдэлээс 

үүдсэн хохирол; 

7.1.6 Газарзүйн нөхцөлүүд:  

7.1.6.1 Доорх бүс нутаг, улс орнуудруу тээвэрлэсэн болон тэндээс тээвэрлүүлсэн аливаа ачаа 
бараа, эсхүл эдгээр улс орнуудыг дамжин өнгөрөхөд учирсан хохирол; 

7.1.6.2 Зүүн Африк, баруун Африк, төв Африк, өмнөд Африк; 

7.1.6.3 Олон улсын Ачаа Тээврийн Нэгдсэн Хороо (JCC-Joint Cargo Committee)-с зарладаг 

жагсаалтад эрсдэл өндөр, илүү өндөр, онцгой өндөр, маш өндөр (high, very high, severe, 
extreme) зэрэглэлийн эрсдэлтэй гэж тусгагдсан улс орнууд; 

7.1.7 Бусад: 

7.1.7.1 Гуравдагч этгээдийн улс төр, үзэл санаа, шашны, танхай сэдэлтэй үйлдэл; 

7.1.7.2 Хүрээлэн буй орчин, амьтан, тээвэрлүүлж буй тээврийн хэрэгсэлд болон гуравдагч 
этгээдэд  учруулсан хохирол; 

7.1.7.3 Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалын зүйлийн зөвшөөрөгдсөн байршил өөрчлөгдсөн, 
бусдад барьцаалуулах, түрээслэх, зээлдүүлэх, болон ашиглуулах үед гарсан хохирол; 

7.1.7.4 Даатгалын тохиолдлоос үүдсэн эдийн засгийн хохирол; 

7.1.7.5 Даатгалын зүйлийг засварлах зардал нь тухайн зүйлийн өөрийн үнээс давсан хэсгийг; 

7.1.7.6 Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор төлөгдсөн болон төлөх бүхий л татвар 
хураамж, НӨАТ нь даатгалын эрсдэлд хамаарахгүй учир нөхөн төлбөр олгохгүй.  Харин 
ачаанд бүрэн сүйрэл учирч зайлшгүй авран хамгаалахтай холбоотойгоор дээрх гаалийн 
татвар хураамж төлөх тохиолдолд даатгагчтай заавал зөвшилцөх бөгөөд энэхүү 
ажиллагаа хийгдээгүй, даатгагчтай зөвшилцөлгүй төлсөн тохиолдолд холбогдох зардлыг 
даатгагч нөхөн төлөхгүй;  

7.1.7.7 Илгээгчээс ачааг дутуу илгээсэн; 

7.1.7.8 Ачаа барааг тээвэрлэхтэй холбоотой стандарт, дүрэм журам мөрдөөгүй, шаардлага 

хангаагүй чингэлэг, тээврийн хэрэгсэл, ачаа барааны сав баглаа боодол, хамгаалалтын 
болон зөөх зориулалттай хийгдсэн сав зэргийг үйлдвэрлэгч болон тээвэрлэгчээс өгсөн 
заавар, сануулга болон түүнтэй холбоотой тээвэрлэхэд зориулагдсан монгол улсын 



болон олон улсын гэрээ, стандартын шаардлага хангаагүй, хийгдээгүйгээс үүдэн гарсан 
хохирол;    

7.1.7.9 Даатгуулагч нь энэ гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол нөхөн төлбөр олгохгүй; 

7.1.7.10 Илгээгч ачилт бэхэлгээ хийсэн чингэлэг бүхээгтэй ачааны тэрэг, тээврийн хэрэгслээр 

тээвэрлэгдэж буй ачааны хувьд тээвэрлэлтийн явцад гарсан ачилт бэхэлгээнээс 
үүдэлтэй бүхий л эрсдэл, хохирлыг даатгагч хариуцахгүй; 

7.1.7.11 Ачаа тээврийг зөөх үед даатгуулагч болон түүний нийлүүлэгч/худалдан авагчийн 
захиалаагүй аливаа нэг агуулахад ачааг байлгахад гарах хохирол. 

7.1.7.12 Учирсан хохирлоос улбаатай ирээдүйд үүсэж болох эрсдэлүүд;  

7.1.7.13 30-аас дээш жилийн насжилттай усан онгоцонд ачаа тээвэрлэх. Гэвч давхар даатгалын 

зөвхөн ICC “C” нөхцөлийн дагуу ашиглалтын хугацаа нь 30 жилээс их боловч 35 жилээс 
доош усан онгоцонд тээвэрлэх ачаа тээврийг даатгаж болно. 

7.1.7.14 Европийн холбоо эсвэл НҮБ-ын тавьсан хоригийг эсэргүүцэж буй үйл ажиллагаа; 

7.1.7.15 Шимэгч, мэрэгч амьтан, хорхой шавьжнаас үүдэлтэй хохирол; 

7.1.7.16 Далайд аялах боломжгүй тээврийн хэрэгслээр /Сал г.м/ тээвэрлэснээс үүдсэн хохирол; 

7.1.7.17 Ачааны баглаа боодол, тэмдэглэгээ болон бэхэлгээний хангалтгүй байдлаас болж ачаа, 

тээвэрт үүсэх хохирол; 

 

7.1.8 Дараах ачааг даатгахгүй. Үүнд: 

6.12.8.1 Бүх төрлийн хариуцлагын даатгал; 

6.12.8.2 Мөнгөн тэмдэгтүүд, хувьцаа, бонд; 

6.12.8.3 Тэжээвэр болон зэрлэг мал амьтад; 

6.12.8.4 Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн; 

6.12.8.5 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, хориотой бараа; 

6.12.8.6 Сав баглаа, чингэлэг; 

6.12.8.7 Эрдэнэсийн зүйлс, түүхийн дурсгалт зүйлс, археологийн олдвор;  

6.12.8.8 Албан бичиг, тамга, тэмдэг; 

6.12.8.9 Гар утас;  

6.12.8.10 Үнэт эдлэл, үнэт цаас, урлагийн бүтээлийн даатгал; 

6.12.8.11 Хөлдөөсөн загас; 

6.12.8.12 ICC-A&B-д заасан джут, копр, хөвөн; 

6.12.8.13 Үслэг эдлэл болон үнэт эдлэл; 

6.12.8.14 ICC-A&B-д заасан жимс жимсгэнэ болон ногоонууд; 

6.12.8.15 Загасны хоол; 

6.12.8.16 Цемент; 

 

 

 

 



Даатгалд хамрагдах нөхцөлүүд  

Газраар явагч тээврийн хэрэгсэл онхолдох, замаас гарах, хөмрөх, галт тэрэг замаасаа гарч онхолдох; 

Усан онгоц, тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл усан дээрх зүйлтэй мөргөлдөх шүргэлцэх; 

Тээврийн хэрэгслээс бусад зүйлтэй (обьекттэй) мөргөлдөх. (Усан тээврээс бусад тохиолдол) 

Онгоцны буудал дээр барааг албан хүчээр буулгах  

Бүх төрлийн гал түймэр, дэлбэрэлт; 

Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт мөн аянганд цохиулах, үер,далайн болон шороон шуурга,хөрсний 
гулгалт,суулт нурангид даруулах, хүчит салхи, хуй салхи, ширүүн том хэмжээний мөндөр  

Төмөр зам, агаарын болон далайн, авто тээвэрлэгчийн буруутай үйлдлээс болж ачаа бараанд учирсан 
хохирол /ачаа алга болох, гэмтэх, устах зэрэг/ 

Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл; 

Хулгай, дээрэм, халдлага, далайн дээрэм, хорлон сүйтгэх ажиллагаа; 

Ерөнхий дундаж (general average) 

Хөлгийн тавцангаас барааг зайлшгүй тохиолдлын улмаас хаях (jettison) 

Хөлгийн тавцангаас бараа усанд цохигдон унах 

Хөлөг онгоц, чингэлэг бүхий тээврийн хэрэгсэл, вагон, агуулахруу далай,тэнгис, гол, бороо, үерийн ус 
нэвтрэн орох; 

Ачиж буулгах, шилжүүлэн ачих, дамжин өнгөрөх замын  агуулах, терминалууд дээр ачаанд учирсан бүхий 
л эрсдэл 

Биет ачаанд учирч болох дээр дурьдагдаагүй бусад эрсдэл 


