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ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ТУХАЙ   
   ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,  ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

  

  

1 дүгээр зүйл.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн дараах 
зүйлд  дор дурдсан  агуулгатай заалт нэмсүгэй.   
  
1/5 дугаар зүйлийн 15.1.5 дахь заалт:  
“5.1.5.даатгагчийн томилсон буюу эрх олгосон даатгалын төлөөлөгчийг бүртгэх.”  
  
2/6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 9 дэх заалт:  
“6.2.9. даатгалын төлөөлөгч, зуучлагч нь харилцагчид үзүүлсэн үйлчилгээ 
зөвлөлгөөг хадгалах, баримтжуулах журам”  
  
2 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 
8.1.1 дэх заалтын “төлөөлөгчийн” гэсний дараа “зөвшөөрөл” гэж, 8.1.2 дахь 
заалтын “зуучлагчийн” гэсний дараа “тусгай зөвшөөрөл” гэж, мөн зүйлийн 8.1.3 
дахь заалтын “үнэлэгчийн” гэсний дараа “тусгай зөвшөөрөл” гэж тус тус нэмсүгэй.   
  
3 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай 
хуулийн дараахь зүйл, хэсэг, заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.  
  
1/14 дүгээр зүйл.   
  
“14 дүгээр зүйл. Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх  зөвшөөрөл олгох, 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.  

  
14.1. Даатгалын  тухай хуулийн 9.1.14-т заасны дагуу даатгагч нь томилсон буюу 
эрх олгосон төлөөлөгчийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэх ба 
бүртгүүлснээр даатгалын төлөөлөгчид даатгалын төлөөлөгчийн үйл  ажиллагаа 
эрхлэхийг зөвшөөрөл олгосонд тооцно.  
  
14.2. Даатгагч даатгалын төлөөлөгчийг бүртгүүлэхдээ энэ хуулийн 6.2.1-д заасан 
шаардлагыг хангасан тухай баримт бичгийг төлөөлөгчтэй бичгээр байгуулсан 
гэрээний хамт Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.  
14.3.Даатгагчаас даатгалын төлөөлөгчид олгосон эрхээ цуцалсныг үндэслэлийн 
хамт Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлснээр даатгалын төлөөлөгчийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болсонд тооцогдоно.   
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14.4.Даатгагчаас даатгалын төлөөлөгчид олгосон эрхээ цуцалсан үндэслэл 
нь мэргэжлийн ёс зүйн  зөрчил бол өөр даатгагчаас ирүүлсэн тус төлөөлөгчийг 
бүртгүүлэх хүсэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөхгүй.  

  
14.5. Даатгагчаас даатгалын төлөөлөгчид олгосон эрхээ цуцалсан үндэслэл нь 
мэргэжлийн мэдлэг дутмаг байдал бол даатгалын төлөөлөгчийн сургалтанд дахин 
хамрагдсан тохиолдолд өөр даатгагчаас ирүүлсэн тус төлөөлөгчийг бүртгүүлэх 
хүсэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо 1 удаа хүлээн авна.”   
  
2/15 дугаар зүйл.  
“15 дугаар зүйл. Даатгалын зуучлагчийн эрх, үүрэг  
 15.1.Даатгалын зуучлагч нь дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:  
        
         15.1.1.зуучилсан даатгалын гэрээ нь хүчин төгөлдөр болсноор даатгагчаас   
  даатгалын зуучлалын шимтгэл авах;  
         15.1.2.харилцагчийн даатгалын хэрэгцээнд хамгийн сайн тохирох даатгалын    
  бүтээгдэхүүнийг санал болгохын тулд харилцагчийн даатгалын хэрэгцээг   
  тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг харилцагчаас хүсэх;  
         15.1.3.харилцагчийн сонирхлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд 
төлөөлж хэлцэл       
   хийх;  
         15.1.4.харилцагчийн  сонирхлын дагуу гурав ба түүнээс дээш даатгагчийн     
   даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгох;  
         15.1.5.харилцагчид даатгалын бүтээгдэхүүнийн талаар өгсөн зөвлөгөөг   
   баримтжуулах, хадгалах;  
         15.1.6.даатгалын хууль тогтоомж, гэрээний нөхцөлийг даатгуулагчид   
   танилцуулах;  

 15.1.7.харилцагчид аль нэг даатгагч эсвэл даатгалын бүтээгдэхүүн, түүний  
   давуу талын тухай худал буюу буруу мэдээлэл өгөхгүй байх;  

 15.1.7.харилцагчид аль нэг даатгагч эсвэл даатгалын бүтээгдэхүүн, түүний    
   давуу талын тухай худал буюу хэтрүүлэгтэй мэдээлэл өгөхгүй байх;  

 15.1.8.даатгалын гэрээ байгуулахын тулд аливаа зүй бус шан харамж     
   өгөхгүй байх”  
          15.1.9.хууль тогтоомжил заасан бусад.”  

  
3/16 дугаар зүйл.  
“16 дугаар зүйл.  Даатгалын төлөөлөгчийн эрх үүрэг   

  

 16.2. Даатгалын төлөөлөгч нь дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:  
          16.1.1.даатгагчийн томилсон буюу эрх олгосны үндсэн дээр түүний нэрийн  
  өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх;  

16.1.2.томилсон буюу эрх олгосон даатгагчийг даатгуулагчид даатгалын     
  гэрээ байгуулахаас өмнө мэдэгдэх;  

16.1.3. даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдсан байх;  
16.1.4.даатгалын хууль тогтоомж, гэрээний нөхцөлийг даатгуулагчид    

    танилцуулах;  
16.1.5.Даатгалын тухай хуулийн 58.2 дахь даатгагчид тавигдах олон нийтэд   
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    даатгалын бүтээгдэхүүний талаар өгөх мэдээлэлд тавигдах шаардлагыг   
    баримтлах;  

16.1.6.даатгалын гэрээ байгуулсны төлөө аливаа шан харамж авахгүй    
    байх;  

16.1.7.хууль тогтоомжид заасан бусад”  
  

4/17 дугаар зүйл.  
   “17 дугаар зүйл. Даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх, үүрэг  
    17.1.Даатгалын хохирол үнэлэгч нь дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:  
            
           17.1.1.хохирлыг үнэлэхэд шаардлагатай даатгалын тохиолдлын 
талаарх                 
    мэдээлэл, нотолгоог хохирогч эсвэл даатгуулагчаас шаардах;   
           17.1.2.даатгалын хохирол үнэлгээний сургалтанд хамрагдсан байх;  
           17.1.3.даатгагч эсвэл даатгуулагчийн аль нэг талд ажиллахгүй байх, 
    даатгалын хохирлыг үнэн зөвөөр тогтоох;  
            17.1.4. хууль тогтоомжид заасан бусад”  
  
5/3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт:   
 “3.2.2. “даатгалын төлөөлөгч” гэж Даатгалын тухай хуулийн 4.1.16-д заасан 
этгээдийг”  
  
6/3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт:  
“3.2.3. “даатгалын зуучлагч” гэж даатгагч болон даатгуулагчаас олгосон бүрэн 
эрхийн дагуу, түүний ашиг сонирхлын төлөө, Даатгалын тухай хуулийн 4.1.17-
д заасан этгээдийг”.  
  
7/ 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт:  
 “3.2.4. “даатгалын хохирол үнэлэгч” гэж Даатгалын тухай хуулийн 4.1.22-т заасан 
этгээдийг”  

  
8/10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг:  
“10.3. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл 
хүссэн этгээд нь эрхлэх үйл ажиллагаандаа хамаарах даатгалын төрөл, хэлбэрийг 
өргөдөлд заана.”  

  
9/12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг:  
“12.2. Даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлтэй компанийн ажилтан, эрх бүхий 
албан тушаалтан болон компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг 
дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээдэд даатгалын 
төлөөлөгчийн зөвшөөрөл болон даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлий олгохгүй.”  
  
  
  
10/12 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг:  
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“12.5. Даатгалын төлөөлөгчийн зөвшөөрөл, даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг давхардуулан олгохгүй.”  
  
11/12 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг:  
“12.6. Даатгалын хохирол үнэлэгчид даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл болон даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
олгохгүй.”  

  
4 дүгээр зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн “Хөрөнгө, 
хувьцаа” гэсэн “Дөрөвдүгээр бүлэг”-ийн нэрийг “Даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчдийн үйл ажиллагаа” гэж, “Хөрөнгө, хувьцаа” гэсэн “Дөрөвдүгээр бүлэг”-
ийг “Тавдугаар бүлэг” гэж, “Нягтлан бодох бүртгэл, аудит” гэсэн “Тавдугаар бүлэг”-
ийг “Зургаадугаар бүлэг” гэж,  “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавих 
хязгаарлалт” гэсэн “Зургаадугаар бүлэг”-ийг “Долдугаар бүлэг” гэж, “Зах зээлийн ёс 
зүй” гэсэн “Долдугаар бүлэг” -ийг “Наймдугаар бүлэг” гэж,  “Хяналт шалгалт, 
мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах” гэсэн “Наймдугаар бүлэг”-ийг  “Есдүгээр 
бүлэг” гэж, “Албадлага” гэсэн “Есдүгээр бүлэг”-ийг “Аравдугаар бүлэг” гэж, “Бусад 
зүйл” гэсэн “Аравдугаар бүлэг”-ийг  “Арваннэгдүгээр бүлэг” гэж,  “5.1.5” хэсгийн 
дугаарыг “5.1.6” гэж тус тус өөрчилсүгэй.  

  
  
5 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн “Даатгалын 
мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох” гэсэн    “Гуравдугаар” бүлгийн нэр,  “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн төрөл”  гэсэн 8 дугаар зүйл, 8.1 дэх 
хэсгийн “тусгай” гэснийг үгийг, 10.4 дэх хэсгийг бүхэлд нь, 11.3.4 дэх 
хэсгийн “даатгалын зуучлагч, хохирол үнэлэгчийн хувьд” гэснийг, 11.3.5 дахь 
заалтыг тус тус хассугай.   
  
6  дугаар зүйл. Энэ хууль нь 20... оны ...дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ.  
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