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Монре даатгал  26 жилийн 
хугацаанд нийт 1,000,000 гаруй 
даатгуулагчтай хамт байж 
эрсдлэийг даван туулахад нь 

дэмжлэг болон ажиллажээ.



Талархал 
Монгол улсын эдийн засаг эрчимтэй хөгжихийн хирээр даатгалын зах зээл улам бүр хүрээгээ 
тэлж, даатгалын хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байна. Иймээс хэрэглэгчид, бизнес 
эрхлэгчиддээ бүх төрлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд тохиромжтой даатгалын 
бүтээгдэхүүн санал болгож хамгаалах нь бидний үүрэг юм. 

Монре даатгал ХХК нь олон улсын стандартын дагуу бүхий л төрлийн даатгалын 
бүтээгдэхүүнийг хувь хэрэглэгчид болон бизнесийн бүх салбарт өөрийн салбар компаниуд 
болон төлөөлөгч, зуучлагч нараар дамжуулан мэргэжлийн түвшинд найдвартай түргэн 
шуурхай үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Даатгалын салбарын хөгжилд болон 
цаашилбал улс орныхоо хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж даатгалыг улам бүр 
хүртээмжтэй болгох нь бидний эрхэм зорилго юм.

Бид өнгөрсөн хугацаанд хийж бүтээсэн ололт амжилт, одоо нэвтрүүлсэн шинэ туршлагыг 
орчин үеийн шинэ хэв маяг, хүртээмжтэй байдлаар дамжуулан илүү олон хүний санхүүгийн 
эрсдэлийг хөнгөвчилөхөд зорьж ажиллах болно.
 
Бидэнд итгэл хүлээлгэн хамтран ажилласан та бүхэнд баярлалаа.
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Товч танилцуулга
Монре Даатгал ХХК нь анх 1995 онд UB даатгал нэртэйгээр дотоодын 100 хувийн хөрөнгө оруулалтай 
үүсгэн байгуулагдаж 2011 оноос менежментийн өөрчлөлт хийж үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэн даатгалын 
зах зээлд өөрийн гэсэн орон зай, үнэ цэнийг бий болгон ажиллаж байна.

Манай компани нь Монгол улсын арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэн шинэ шатанд гарахад үнэтэй 
хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ Улаанбаатар хотын 5, 
орон нутгийн 10 салбар нэгжийн мэргэжлийн ур чадвартай, дадлага туршлагатай 60 гаруй үндсэн ажилтан, 
180 гаруй төлөөлөгчөөр дамжуулан иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад хүргэн ажиллаж байна.
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Эрхэм зорилго

Мэргэжлийн өндөр түвшинд таны санхүүгийн аюулгүй байдлыг 
хангах, учирч болох эрсдэлээс хамгаалан урьдчилан сэргийлэхэд 
манай үйл ажиллагааны гол зорилго оршино.

Алсын хараа

Олон улсын стандартад нийцсэн даатгалын мэргэжлийн 
үйлчилгээг үзүүлж, Монголдоо төдийгүй дэлхийн түвшинд 
өрсөлдөгч компани байна.
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1995

2011

2011

2012

2012

2014

UB Даатгал ХХК нэртэйгээр 100% дотоодын
хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдав.

Менежментийн өөрчлөлт хийж,
Монре Даатгал ХХК нэртэй болов.

Малын эрсдэлийн даатгалыг
зах зээлд нэвтрүүлэв.

Багцын давхар даатгалын
хамгаалалттай болов.

ЖХАЖД-ын хуулийг
хэрэгжүүлж эхлэв.

Хүртээмжтэй даатгалын
бүтээгдэхүүнийг шинээр нэвтрүүлэв.

Онцлох үйл явдлууд
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2016

2017

2018

2018

2020

2021

Laika платформыг
нэвтрүүлнэ.

Харилцагчийг халамжлах
ХҮНДЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Машины Даатгалын шинэ бүтээгдэхүүнийг
Монголд анх удаа нэвтрүүлэв.

Байна уу? Монре дуудлагын даатгалын
үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэв.

Оюутнуудын тухтай хичээллэх
орчин SOLOMALL төвийг нээв.

Шинэ оффисоо байгуулж
байраа сэлгэлээ.
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Бидний бүтээгдэхүүн
Даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон 13 хэлбэрийн 44  төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бид санал болгодог.

Хөрөнгийн даатгал 

Бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх 
хөрөнгөд нэр заасан эрсдэлийн 
улмаас учирсан аливаа бодит 
хохирлыг нөхөн төлнө.

- Хөрөнгийн даатгал
- Бараа материалын даатгал
- Ачаа тээврийн даатгал
- Барилга угсралтын даатгал
- Агаарын хөлгийн даатгал

Хариуцлагын даатгал 

Даатгуулагчийг гуравдагч этгээдийн 
өмнөх хүлээж болзошгүй аливаа 
эрсдэлээс хамгаална.

- Байгууллагын ерөнхий
       хариуцлагын даатгал
- Ажил олгогчийн хариуцлагын
       даатгал
- Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
- Агаарын хөлгийн эзэмшигч болон
       өмчлөгчийн хариуцлагын даатгал

Амь нас, эрүүл мэндийн даатгал 

Даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд 
учирсан учирсан эрсдэлээс үүдэлтэй 
гэмтэл бэртэл, өвчлөлийг 
эмчлүүлэхтэй холбоотой гарсан 
зардлыг нөхөн төлнө.

- Гэнэтийн ослын даатгал
- Эрүүл мэндийн даатгал
- Хөдөлмөрийн чадвар түр
       алдалтын даатгал
- Гадаадад зорчигчдын даатгал

Санхүүгийн даатгал 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
бизнесийн үйл ажиллагаанд учрах 
санхүүгийн эрсдэлээс учирсан 
хохирлыг нөхөн төлнө.

- Бизнес тасалдлын даатгал
- Итгэлцлийн даатгал
- Зээлийн даатгал
- Санхүүгийн даатгал
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Онцлох бүтээгдэхүүнүүд

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Бид дараах эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Гал түймэр, дэлбэрэлтийн эрсдэл
 • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Хулгай дээрэм
 • Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол 
 • Барилга нурах эрсдэл

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Бид дараах эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Үйлдвэрлэл техникийн осол 
 • Байгалийн эрсдэл 
 • Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх эрсдэл
 • Тээврийн хэрэгсэлтэй харьцах үеийн осол
 • Зам тээврийн осол
 • Гадны нөлөөллийн гэнэтийн осол
 • Ахуйн эрсдэл

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Бид дараах эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Зам тээврийн ослын эрсдэл
 • Зогсоолын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Галын эрсдэл
 • Хулгайн эрсдэл
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Эрүүл мэндийн даатгал 

Лайка платформыг бусад системүүдтэй холбож, харилцагчид илүү үнэ цэнэ бий болгохоор төслийн хувилбар 2.0 -ийг төлөвлөсөн байгаа болно. 
Үүний хамгийн эхэнд ЗЭЭЛМН платформтой холбож даатгалыг зээлээр авах, эргээд ЖДҮ-д зориулсан зээл гаргахад хөрөнгө, байрыг нь даатгалд 
хамруулах зэргээр Synergetic бизнес үүсгэхээр ажиллаж байна.

Бидний 2018 онд эхлүүлсэн Лайка төсөл нь Монголдоо цоо шинээр нэвтрүүлж буй Даатгалын зээл юм. Хэн ч хаанаас ч өөрт тохирсон даатгалын 
бүтээгдэхүүнийг сонгон гэрээгээ цахимаар хийн төлбөр тооцооны асуудлыг амар хялбараар шийдэн, нөхөн төлбөрийн асуудлыг хэдхэн цагт 
онлайнаар шийдвэрлүүлэх цогц шийдэл юм.

Ингэснээр хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй, байгальд ээлтэй, цаг хугацаанд хэмнэлттэй, стрэссгүйгээр бүгдийг ухаалаг утаснаасаа хормын дотор 
шийдэх боломжтой.
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Харилцагчийн тоо (өссөн дүнгээр)
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Нийт хөрөнгийн хэмжээ

Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
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Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
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Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Хураамжийн орлого
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Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Хохирлын харьцаа
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ХҮНДЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Бидний зүгээс байгууллагуудад зориулсан тусгай үйлчилгээ.



Бид зөвхөн даатгалын үйлчилгээ үзүүлээд зогсохгүй эрхэм та болон танай байгууллагын өсөн дэвжихэд бат бэх тулгуур 
нь байхын төлөө хичээнгүйлэн ажилладаг.
Тиймээс, даатгалаа зөв удирдан, оновчтой шийдвэр гаргахад тань туслах даатгалын менежерийг зөвхөн танд зориулж 
томилж байна.

ДААТГАЛЫН 
МЕНЕЖЕР

Бид танд тусгайлан зориулж “Honorable service” мэргэшсэн үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Энэхүү хүндэт үйлчилгээ нь тухайн 
байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүнийг эрсдэлгүй, хамгийн өндөр үр ашигтайгаар 
даатгуулагчийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн,  олон сонголт бүхий даатгалын нэмэлт үйлчилгээг юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

• Бизнесийн эрсдэлийг багасгана

• Ашиг нэмэгдүүлнэ

• Даатгалын цогц үйлчилгээг хямд зардлаар авна

• Бизнесийн онцлогт нийцсэн, эрсдэлийг бууруулах даатгалын цогц үйлчилгээг хамгийн оновчтой шийдлээр авах

• Урамшуулал хөнгөлөлтөнд хамрагдана

ҮР ӨГӨӨЖ

ХҮНДЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Энэхүү үйлчилгээ нь даатгагчийн зүгээс тавьсан тодорхой шалгуурыг хангасан байгууллагуудад зориулагдсан тусгайлсан үйлчилгээ юм.
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Хууль зүйн зөвөлгөө

Багцын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Мэргэшсэн зөвөлгөө

Эрсдэлийн үнэлгээ

МАС – автозамын хажуугийн үйлчилгээ

Үнэгүй реклам, зар сурталчилгаа

Байгууллагын сургалт

Нөхөн төлбөрийн шуурхай үйлчилгээ - хугацаа

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх

-

-

-

1 удаагийн үйлчилгээний 20%

6 удаа

+

Ажлын 10-14 хоног

-

5%-10%

-

-

-

+

+

-

1 удаа

12 удаа

+

Ажлын 7-10 хоног

-

5%-15%

-

5 ажилтан, 5 хоног

10%

+

+

1

2 удаа

24 удаа

+

Ажлын 3-7 хоног

+

5%-20%

500,000 төгрөг

10 ажилтан, 10 хоног

15%

Эрсдэлгүй даатгуулагчийн хөнгөлөлт

Бусад даатгалын эрх

Гадаадад зорчигчийн даатгалын эрх

Байгууллагын ажиллагсдын даатгалын хөнгөлөлт

BLUE SILVER GREEN



Та бидний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг манай Улаанбаатар хотын 4, орон нутгийн 
10 салбар нэгжүүдээр эсвэл зуун хувь цахимаар хүртэл авах боломжтой. 
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ОРОН НУТГИЙН САЛБАРУУД:

ЭРДЭНЭТ САЛБАР
976 - 89096565
erdenet@monre.mn

УЛААНБААТАР ХОТЫН САЛБАРУУД:

ТӨВ ОФФИС
Баянгол дүүрэг, 3-р хороо,
Дунд гол гудамж, Авто хаб
байр-52

ХАН-УУЛ САЛБАР
2-р хороо, Мишээл барилгын их
дэлгүүрийн Б хэсэг, Нийслэлийн
үйлчилгээний нэгдсэн төвд

СОНГИНОХАЙРХАН САЛБАР
20-р хороо Авто оношлогооны төвд

29-р хороо Нийслэлийн үйлчилгээний
нэгдсэн төвийн Драгон салбарт

БАЯНЗҮРХ САЛБАР
8-р хороо, Авто тээврийн
үндэсний төвд

САЛБАР НЭГЖҮҮД



Холбоо барих:

7777 9000

Info@monre.mn

Монгол улс, Улаанбаатар хот, БГД, 
3-р хороо, Дунд гол гудамж, Авто хаб
байр-52, Монре Даатгалын оффис

Scan me:


