“АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАГЧДЫН ХОЛБОО”-НЫ
ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС НӨХӨН ТӨЛБӨР
ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД




















Хохирогч / хувь хүн/
Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
Иргэний үнэмлэхний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар
Жолооны үнэмлэхний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
Хохирлыг үнэлсэн эрх бүхий байгууллагын
дүгнэлт тайлан
Хохирол үнэлгээний байгууллагын
үйлчилгээний хөлсийг төлсөн санхүүгийн
баримтын эх хувь
Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээ
Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт баримт
бичгүүд бүрдүүлэнэ

Буруутай тал /хувь хүн/
 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл/ Цээж зураг/
 Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан
хуулбар
 Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан
хуулбар
 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар
 Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 Даатгалын тохиолдлыг нотолсон, буруутай
этгээдийг нь тогтоосон эрх бүхий байгууллагын акт,
тодорхойлолт /Цагдаагийн акт гэх мэт/
 Жолоочийн даатгалын хууль тогтоомжийг
зөрчсөний торгуулийг төлсөн баримт
 Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх
уг даатгалын гэрээгээ авчрах
 Бусад шаардлагатай нэмэлт баримт бичгүүдийг
бүрдүүлэнэ
Хохирогч /хуулийн этгээд/
Буруутай тал /хуулийн этгээд/
Албан тоот
 Албан тоот
Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн
 Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан
гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
хуулбар
 Тухайн үед жолоодож явсан жолоочийн өргөдөл
Тухайн үед жолоодож явсан жолоочийн
 Жолоочийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар
өргөдөл
баталгаажуулсан хуулбар
Жолоочийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар
 Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан
баталгаажуулсан хуулбар
хуулбар
Жолооны үнэмлэхний нотариатаар
 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар
баталгаажуулсан хуулбар
баталгаажуулсан хуулбар
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний
 Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 Тухайн байгууллагыгтөлөөлж тус Холбоотой гэрээ
Хохирлыг үнэлсэн эрх бүхий байгууллагын
байгуулах этгээдийг итгэмжилсэн итгэмжлэл
дүгнэлт , хохирол үнэлгээний тайлан
 Даатгалын тохиолдлыг нотолсон, буруутай
Хохирол үнэлгээний байгууллагын
этгээдийг нь тогтоосон эрх бүхий байгууллагын акт,
үйлчилгээний хөлсийг төлсөн санхүүгийн
тодорхойлолт /Цагдаагийн акт гэх мэт/
баримтын эх хувь
 Жолоочийн даатгалын хууль тогтоомжийг
Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээ
зөрчсөний торгуулийг төлсөн баримт
Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт баримт
 Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх
бичгүүдийг бүрдүүлэнэ
уг даатгалын гэрээгээ авчрах
 Бусад шаардлагатай нэмэлт баримт бичгүүдийг
бүрдүүлэнэ
Жич: Хохирогч нь эрүүл мэнд, амь насаараа хохирсон тохиолдолд бүрдүүлэх материалын
зөвөлгөөг даатгалын сангаас танд зөвлөх болно.
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