“Практикал Даатгал ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2016оны 10 дүгээр сарын 01-ний өдрийн тушаалын хавсралт

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МАЯГТ
Та нөхөн төлбөрөө түргэн шийдвэрлүүлэхийн тулд болсон явдлыг баримтжуулж нэхэмжлэлийг баталгаажуулах дараах материалуудыг
бүрдүүлж эх хувийг нь хавсаргасан байх шаардлагатай. Үүнд: 1.Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт 2.ЗЦГ-ын ослын акт 3.Гэрээт
баталгаа 4.Осолд орсон автомашины фото зураг 5.Хохирлыг тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 6.Сэлбэг авсан болон засварын
газрын баримт 7.Бусад
Гэрээний дугаар:

Гэрээ эхэлсэн хугацаа:

жж

/

сс

/

өө

Даатгуулагч

дуусах хугацаа: жж /
Хохирогч

сс
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Нэр:
Регистрийн дугаар:
Утасны дугаар:
Холбогдох гэрийн хаяг
Жолоочийн үнэмлэхний дугаар:
Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл
Даатгуулагч

Хохирогч

ТХ-н эзэмшигч
Автомашины улсын дугаар:
Автомашины арлын дугаар:
Автомашины гэрчилгээний дугаар:
Автомашины өнгө:
Автомашины марк :
Осол болсон огноо
Осол болсон газар

Өмнө нь нөхөн төлбөр авч байсан эсэх
тайлбар

Хохирогчийн хохирол барагдуулсан эсэх
Үгүй
Шуурхай алба дуудсан эсэх
тайлбар
 Тийм

Үгүй

Замын цагдаа дуудсан эсэх
тайлбар

НӨХӨН ТӨЛБӨР: Та нөхөн төлбөрийг ямар хэлбэрээр хийгдэхийг хүсэж байна вэ?
эсвэл  Банкаар – Банкны нэр
Банк байрлах улс
Дансны дугаар:

 Тийм
 Тийм

Үгүй

 Тийм

Үгүй

Гарын үсэг:

Данс эзэмшигчийн нэр:

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН МЭДҮҮЛЭГ:
Би үнэн зөв мэдүүлснээ баталж байна. Би өөрийн нөхөн төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх зорилгоор авто осол болон хохиролтой
холбоотой бүхий л мэдээллээр Практикал Даатгал Компанийг хангаж байх эрхийг холбогдох байгууллагын удирдлага, ажилтнууд болон
гэрчид олгож байна.
Гарын үсэг:
Өргөдөл гаргагчийн нэр:
Огноо:
/ өө
жж /
сс
Нөхөн төлбөрийн ажилтны бөглөх хэсэг
НТ
Даатгалын тохиолдол нь даатгалын хугацаанд үүссэн эсэх
Даатгалын зүйлийн мэдээлэл гэрээнд нийцэж байгаа эсэх
ТХ-ийн гэрчилгээний хуулбар /даатгуулагч /
ТХ-ийн гэрчилгээний хуулбар /хохирогч /
Жолооны үнэмлэхний хуулбар /даатгуулагч/
Жолооны үнэмлэхний хуулбар /хохирогч/
Албан байгууллагын тодорхойлолт
Мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт
Засварын баримт
Авлага үүсгэх эсэх
Үнэлгээг хянасан байдал

СБГ

Тайлбар
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ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН АНХААРАЛД:
Таны бүрдүүлж өгсөн нэхэмжлэл болон бусад материалууд хохирлыг нотлох шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй.
Жолоочийн Даатгалын Тухай Хуулийн 19.3.Хохирогчийн эд хөрөнгөд хохирол учирсан бол даатгуулагчийн гэм буруутай нь
тогтоогдсон тохиолдолд энэ хуулийн 16, 17 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш 1 сарын
дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно. Иймээс даатгуулагч та хохирогчид хохирлыг бэлнээр төлөхөөр тохиролцож байгаа бол
даатгагчаас зөвшөөрөл авна уу. Зөвшөөрөлгүй олгосон тохиолдолд Практикал Даатгал ХХК-ийн зүгээс нөхөн төлбөр олгохгүй.
Даатгуулагч нь ослын газрыг орхин зугтаасан, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үед үүссэн хохирлыг даатгуулагчаас буцаан
нэхэмжлэх эрх нь тус даатгалын байгууллагад үүснэ.
ДААТГУУЛАГЧ ТА: АВТО ОСОЛ, ХОХИРЛЫН ТУХАЙ (авто осол болон эвдрэл хохирлын талаар бичнэ үү)

/даатгуулагч та энэхүү өргөдлийг бөглөж нөхөн төлбөр авснаар таны даатгалын гэрээг цуцлах эрх нь хаагдаж, дараагийн
даатгалын гэрээний хураамж өсөж тооцогдохыг анхаарна уу/
Гарын үсэг........................../.................................. / Утас......................................

Огноо............/............/............

ХОХИРОГЧ ТА: АВТО ОСОЛ, ХОХИРЛЫН ТУХАЙ (авто осол болон эвдрэл хохирлын талаар бичнэ үү)

Гарын үсэг........................../.................................. / Утас......................................

Огно о............/............/............

ОСЛЫН ТАЛААР БҮДҮҮВЧ ЗУРАГЛАЛ

