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Пинь ан Ахмад настан даатгалын ХХК-ийн хятадад ирэгсэдийн 

ерөнхий эрүүл мэндийн 

даатгал баталгаагийн төслийн танилцуулга 

Даатгуулахд тавигдах шаардлага 

Хятадад ирсэн Оюутнууд, Хонг Конг, Макао, Тайвань оюутнууд болон хилийн чанад дахь 

оюутнууд（холбоотой нэгж хилийн чанад дахь оюутнуудыд гэрч гаргана）, эрүүл мэнд, хэвийн 

байдлаар суралцах нөхцөлтөй, 8-69 насны хүн тос даатгалд оролцож болно. 

 

даатгалын үүрэг хариуцна: 

Даатгалын хугацаанд (даатгалхүчин төгөлдөр болсон өдөрөөс дуусах өдөр хүртэл) Даатгалын 

компани доорхи даатгалын үүрэг хариуцна: 

1. Насан өөд бологсодын даатгалын үүрэг: 

Даатгагдах этгээдээс снаандгүй гэмтэл буюу өвчин тахалаас нас барсан байвал манай компаниас 

гэрээнд батлуулсан даатгалын мөнгөний хэмжээгээр төлбөрлөж даатгалын хариуцлагаа зогсооно. 

2. Гэнэтийн осолын даатгалын үүрэг: 

Даатгагдагч этгээдээс санаандгүй гэмтэлээс болж, мөн гэмтэл үүссэн өдрөөс эхлэн зуу ная 

хонгийн дотор тус ослын улмаас үүссэн “Эрүүл мэндийн даатгалын тахир дутуугийн зэрэглэл 

тогтоолголтын стандарт болон код” (JR/T0083—2013)(анх БНХАУ-ын даатгал хяналт удирдлагын 

комисс нийтэлсэн, Бао Жяньфа〔2014〕6 тоот)-ын жагсаалтын зүйлд нийцэж байвал манай компанаас 

Пин Ан өндөр насны даатгалын ХХК-ийн т тогтсон норм хийгээд гэрээнд батлуулсан 

хариуцлагийн хэмжээний даатгалын мөнгөний үржвэрээр төлбөрлөнө. Жишээлэхэд зуу наядугаар 

өдөр болоод сувилга мөн дуусаагүй байдал доор, тус өдрийн бие махабодын байдалд үндэслэн, бие 

гэмтсэн хэмжээг шалган тогтоож, “бие гэмтсэн хэмжээ ба төлбөрлөх нормын хүснэг”-т 

суурилж,“санаандгүй бие гэмтсэн даатгалын мөнгө” төлбөрлөнө.эмчилг ээний төгсгөл.б олоогүй бол, 

осол тодорхойлох өдрөөс эхлэн эхний 180 хоногийн биеийн байдал дагуу тахир дутуу иргэдийн 

тодорхойлоно, мөн үүний дагууГэнэтийн осол,тэтгэмжийн даатгалын ашигыг олгоно. 

Тус удааны санаандгүй гэмтэлээс болсон гэмтэл нь өмнөх болсон гэмтэл нь“бие гэмтсэн хэмжээ 

ба төлбөрлөх нормын хүснэг” ээр хүнд гэмтэлийн хэмжээнд хүрсэн байвал, хүнд гэмтэл авсанаар 

тооцож төлбөр төлнө. Гэвч өмнөх удааны төлбөрлөсөн санаандгүйн. даатгалын мөнгийг （даатгалд 

орохоос өмнө нэгэнт байх буюу үүрэг хүлээгээгүй тохиолдолоос болсон “Эрүүл мэндийн даатгалын 

тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолголтын стандарт болон код” (JR/T0083—2013)(анх БНХАУ-ын 

даатгал хяналт удирдлагын комисс нийтэлсэн, Бао Жяньфа〔2014〕6 тоот)-т жагсаасан гэмтэлийг 

нэгэнт төлбөрлөсөн санаандгүй бие гэмтсэн даатгалын мөнгөөр үзнэ）хасаж авна. 

Даатгагдагч этгээд бүрт гэнэтийн осол, өвчний улмаас нас барсны даатгалын хуримтлагдсан 

төлбөрийг зохих даатгалын дүнгээр хязгаарладаг, хуримтлагдсан төлбөрийн хэмжээ нь даатгалын 
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дүнгийн хэмжээнд хүрэхэд даатгуулагчийн өмнө хүлээсэн даатгалын хариуцлага дуусгавар болно. 

Тайлбар: “Эрүүл мэндийн даатгалын тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолголтын стандарт болон 

код” (JR/T0083—2013)(анх БНХАУ-ын даатгал хяналт удирдлагын комисс нийтэлсэн, Бао Жяньфа

〔2014〕6 тоот)-ын тухай мэдээг Хятадын даатгалын нийгэмлэг Вэб сайтаас авч болно. 

 

3. Гэнэтийн осол эмчилгээний даатгалын үүрэг: 

Даатгагдагч этгээдээс санаандгүйн гэмтэлээс болж , мөн гэмтэл үүссэн өдрөөс эхлэн зуу ная 

хонгийн дотор сувилга хийж, даатгагч этгээдээс үнэн бодитой зүй ѐсны бөгэд хэрэцэтэй эмнэлгийн 

зардалыг гэнэтийн осол эмчилгээний даатгалын мөнгөөр зуун хувиар төлбөрлөнө. Төлбөрлөсөн 

мөнгөний нийт тоог 20 мянган юанаар хязгаарлана. Даатгагдагч этгээдээс нэг удаа буюу олон удаа 

гэнэтийн осол эмчилгээний даатгалын гэмтэлд тохиолдсон байдалд даатгагч этгээдээс бүр өмнө 

дурьдсан тогтоолроор тус бүрт “гэнэтийн осол эмчилгээний даатгалын мөнгө” төлбөрлөнө. Гэвч 

төлбөрлөсөн мөнгөний нийт тоог тус даатгагдагч этгээдийн даатгалын мөнгөөсхэтрүүлээгүйгээр 

хязгаарлана. Төлбөрлөсөн мөнгөний нийт тоо нь даатгалын мөнгөний тоонд хүрвэл даатгагдагч 

этгээдэд хандуулсан даатгалын үүргээ зогсооно. 

Тухайлбал: Мөргөлдөж шархтах,халааж шархтах,хүлээ булзаах,ногоо хэрчиэд гараа эсгэх,муур 

нохойд хазагдах зэргээс болсон гэнэтийн осол. 

Зардал төлөх томьёо:Зүйтэй зардалын дүн*100%=Төлөж болох хэмжээ(Зүйтэй зардалын дүнд 

тухайн газрын нийгмийн үндсэн эмнэлгийн даатгалын тогтоолд заасан өөрөө хариуцах зардал ба 

хэсэг өөрөө хариуцах зардалыг багтаахгүй). 

4. Амбуулатур ба түргэн тусламжийн эмнэлгийн даатгалын үүрэг 

Даатгагдагч этгээдээс өвчин тахалаас болж амбуулатурын үзлэг, түргэн тусламжийн эмнэлэгт 

зарцуулсан зүй ёсоны бөгэд хэрэцэтэй мнэлгийн зардалыг даатгалын хугацаан дахь төлбөрлөсөн 

мөнгөн ий нийт тоо н 600 юань (Тухайлбал,хэрэв тухайн өдрийн эмнэлгийн зардал хэмжээнээс 

хэтэрсэн байвал 600 юанаар бодоно.600 юанийг хэтэрсэнгүй бол бодитой хмэжээгээр бодоно), 

өдрийн төсвлөгдсэн үндсэн зардалын дүн дээр төсвөлсөн буцаан олголтын 650 юанаас хэтэрсэн 

зардалын хэтэрсэн хэсэгийг 85% хувьяар тооцож төлбөрлөнө. Төлбөрлөсөн мөнгөний нийт тоо нь 

20000 юаньийн даатгалын мөнгөөр хязгаарлана. Төлбөрлөсөн мөнгөний нийт тоо нь түүний 

даатгалын мөнгөнд хүрвэл тус даатгагдагч этгээдэд хандуулсан даатгалын үүргээ зогсооно. 

Амбуулатур ба түргэн тусламжийн эмнэлгийн даатгалын зардалд багтах нь, Энгийн 

амбуутурын үзлэг, түргэн тусламжийн үзлэг, амбуутурын мэс засал, түргэн тусламжийн үлдээн 

байцаалт, түргэн тусламжийн авралт зэрэг ажиллагаанд зарцуулсан холбогдол бүхий эмнэлгийн 

зардал.албаны эмнэлгийн газар буюу эрүүл хамгаалалын хижиг сэргийлэх байгууллагаас гэрчилгаа 

олгосон халдварт өвчингээс болж хөл хорисон хугацаан дахь зарцуулсан холбогдол бүхий 

зардал.чанагшлан ижил нэг өвчин тахалаас шалтаглаж зарцуулсан нийт зардал зэрэг бүгд 

Амбуулатур ба түргэн тусламжийн эмнэлгийн даатгалын үүрэгт багтан. 

Тухайлбал:Халуурах,гэнэт гэдэс өвдөх,биен ямар нэгэн шархлаа зэрэгээс болж түргэн 

тусламжийн үзлэг эсхүүл амбуутурт эмчилгээ хийлгэх. 

Зардал төлөх томьёо: (өдрийн төсвлөгдсэн үндсэн зардал 600 юань дотрох зардалын ерөнхий 
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дүн- 650 юань) *85%=Төлөж болох зардал (Зүйтэй зардалын дүнд тухайн газрын нийгмийн үндсэн 

эмнэлгийн даатгалын тогтоолд заасан өөрөө хариуцах зардал ба хэсэг өөрөө хариуцах зардалыг 

багтаахгүй). 

 Тайлбар: 

өдрийн хэмжээ: нэг өдрийн эмчилгээний хамгийн өндөр зардалын хэмжээ. 

төсвөлсөн буцаан олголт: даатгалын төсвөлсөн буцаан олголт 650 юань тохируулагдсан 

байдаг (нэг даатгалын хугцаанд нэгдсэн хэмжээгээр нэг удаа 650 юань хасах), даатгалын 

төсвөлсөн буцаан олголтоос доод хэсэгын зардлыг төлөхгүй.  

5.Эмнэлэгт суух сувилгаа хийх даатгалын үүрэг: 

Даатгагдагч этгээдээс санаандгүй гэмтэл буюу өвчин тахалаас шалтгаалж,эмнэлгийн газраас 

оноошласаны дараа заавал эмнэлэгт суух чухалтай бол манай компаниас үнэн бодитой бөгэд 

хэрэцэтэй зарцуулсан асрах зардал (200юань/Өдөр,дээд хэмжээ ньнийт 60өдөр) өвчтөнээр 

бүтгүүлэх зардал, дулаалга авах зардал, агаар зохицуулагчийн зардал, өвчиний орын 

зардал,байцаалт шалгалтын зардал,онцгой байцаах зардал, мэс заслын зардал, эмийн зардал, эмнэх 

зардал,лавартурын байцаалтын зардал, цацраг эмнэлэг хийх зардал зэрэг зүй ёсоны эмнэлгийн 

зардалд суурилан зуун хувиар даатгуулагч д “эмнэлэгт сууж сувилга хийх даатгалын мөнгө” -ийг 

төлбөрлөнө. 

Нэг даатгалын хугцаанд,Даатгагдагч этгээдээс нэг удаа буюу олон удаа эмнэлэгт сууж сувилгаа 

хийх тохиолдолд манай компаниас бүр төлбөр төлөх тогтоол ёсоор даатгалын мөнгө төлбөрлөж , 

удаа бүрийн төлбөрлөсөн мөнгөний нийт тоо 40 мянган юань хүрвэл тус даатгалын үүргийг 

зогсооно. 

Тухайлбал:Шархтах эсхүүл өвчлөсөний дараа Эмнэлгээр оношлуулан зайлшгүй эмнэлэгт 

оруулан засуулах бол сүлжээний эмнэлэгт хүсэлт гарган зардалын зээллэг олох эсхүүл урьдаар 

хувиар хариуцан дараа нь хүсэлт гарган төлбөр авна. 

Зардал төлөх томьёо:Зүйтэй эмнэлэгт суун засуулсан зардалын дүн*100%=Төлөж болох зардал 

(Зүйтэй зардалын дүнд тухайн газрын нийгмийн үндсэн эмнэлгийн даатгалын тогтоолд заасан өөрөө 

хариуцах зардал ба хэсэг өөрөө хариуцах зардалыг багтаахгүй). 

Тайлбар:  

1) Дээр дурьдсан аливаа эмнэлгийн даатгалын үүрэг хариуцлагад холбогдсон эмнэлгийн 

байгууламжийг БНХАУ-ын хил доторх албаны эмнэлгийн газраархязгарлана. Гэвч Даатгуулагч нь 

албаны эмнэлгийн газрын гадаад зочдын эмнэлгийн тойрог,VIP тойрог, өрөө, A зэргийн өрөө,онцгой 

эмнэх онцгой шаардлагат эмнэлгийн тойрог,онцгой эмнэх онцгой шаардлагат өвчины өрөө ганчөрөө 

ба дээд зэргийн боловсон хүчинд хандуулсан өвчитөний өрөө зэрэг ижил төрлийн эмнэлийг тойрог 

буюу өвчтөний өрөөнд хийсэн эмчилгээ ба үүссэн бүхүйл зардалуудыг тус конпани үл хамаарна. 

2) Дээр дурьдсан аливаа эмнэн засах үүрэг хариуцлагаас үүссэн эмнэлгийн зардалын хүрээ 

хэвчээ нь зөвхөн тухайн газрын нийгмийн үндсэн эмнэлгийн даатгалын төлбөр төлөх зүйл зурвасын 

зардал,өөртөө төлбөрлөх хийгээд хэсэг өөртөө төлбөрлөх зүйл зурвас нь бүр тайлан хасаж чадахгүй. 

3) Анх удаа даатгалд орсон буюу үргэлжилсэн бус даатгалд орсон даатгагдагч этгээд, даатгалын 

хүчин төгөлдөр өдрөөс эхлэн 30 өдрийн доторыг хүлээх хугацаа болгон жишээлэхэд хүлээх 

хугацааныдотор эмнэлэгт суух эсвэл өвчний эмнэлэгийн зардал үүсвэл, манай компани төлбөрлөх 

хариуцлага үл хариуцана. Үргэлжилэн даатгалд орсон буюу даатгагдагч этгээдээс санаадгүй гэмтэлд 
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тохиолдон хийсэн эмнэлэг сувилгаад хүлээн хугацаа байхгүй. 

4) Дээр дурьдсан аливаа эмнэлгийн зардалыг хэрэв бусад гуравдагч этгээдээс хэсэг буюу 

зардалыг төлбөрлөсөн байвал, манай компаниас зөвхөн үлдсэн хэсэг хийгээд тухайн газрын 

нийгмийн эмнэлгийн. даатгалын төлбөрлөх хүрээ хэвчээнд нийцсэн зүй ёсоны зардалаар төлбөрлөнө. 

Гэвч даатгалын хариуцлагаад холбогдсон өвчиний орын зардал, асрагчийн зардал, Амбуулатур ба 

түргэн тусламжийн эмнэлгийн өдрийн хэмжээ зэрэг хязгаарлагдсан хэсэг нь адилханаар 

хязгаарлагдна. Жишээлэхэд, гуравдагч этгээд төлбөрлөх нормтой хязгаарлагдсан хэсэг нь 

хязгаарлагдсан. Мөнгөний тоонд үндэслэн нэгэнт төлбөрлөсөн мөнгийг хасна. Манай компаниас 

үлдсэн мөнгийг төлбөрлөнө. Хэрэв төлбөрлөх нормгүй байдалд хязгаарлагдсан хэсэг нь тухайн 

газрын нийгмийн эмнэлгийн даатгалын барижаад үндэслэн хязгаарлагдсан мөнгөөр суурь болгон 

тус зүйлийн баримжаа мөнгөний тоог. хасаж үлдсэн мөнгийг төлбөрлөж, даатгалын мөнгөний 

тоогоор хязгаарлана. 

5) Даатгуулагчын энэ удааны даатгалын өмнө үүссэн хүнд өвчин эсхүл архагийг даатгагч 

үл хариуцана. 

 

Үүрэг хариуцлагаас зайлах 

I. Нас барсан ба гэнэтийн ослын даатгалын хариуцлагаас зайлах 

 Доорх нөхцөлийн аль нэг нь буй болсон тохиолдолд даатгагдагч этгээдийн нас барсан , бие 

гэмтсэн нь манай компаниас даатгалын мөнгө төлбөрлөх хариуцлагагүй.: 

1) Даатгалд орогсод, даатгалын ашиг хүртэгсэдээс даатгуулагчыг зориуд 

алах ,зорилготой хорлох. 

2) Даатгуулагч санаатайгаар өөрөө учруулсан гэмтэл, амиа хорлох, санаатай гэмт хэрэг 

болон эрүүгийн хууль сахиулах арга хэмжээ авч эсэргүүцэж; 

3) Даатгагдагч этгээдээс хэрүүл хийх, архинд согтох эсвэл спиртын нөлөөллийг хүртэх, 

зориуд хотр эд уух татах буюу тарих. 

4) Даатгагдагч этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хууль ѐсоны жолооны 

үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох, эсвэл хүчингүй жолоодох гэрч бүхий 

машин барих. 

5) Дайн дажин, цэргийн явдлын мөргөлдөөн, үймээн самуун буюу зэвсэгт үймээн. 

6) Цөмийн дэлвэрэлт, цөмийн цацралт буюу цөмийн бухиртал. 

7) Даатгагдагч этгээдээс жирэмслэх, жулбадах, амаржих (мэс засалаар хүүхэдтэй болох), 

субайрах, хүний хүчээр хүүхэд тогтох, амаржихаас өмнөх хойнох байцаалт шинжилгээ, 

төрөхийг хязгаарлах, үр хөндүүлэх жич дээрх өвчингөөс дагалдан үүссэн бусад өвчин 

үүсэх. 

8) Даатгагдагч этгээдээс нүүр гоѐлох мэс засал буюу бусад дотор гадар эмнэлгийн мэс 

заслаас болж үүссэн эмнэлгийн гэмтэл. 

9) Даатгагдагч этгээдээс эмчийн захиаг тэрслэж, өөрийн дураар эм хэрэглэх，гэвч 

хэрэглэх тайлбартай нийцүүлсэн жор бус эм хэрэглэхийг хязгаарлахгүй. 

10) Даатгагдагч этгээдээс ДОХ-ын халдвар тээгч буюу ДОХ-ын вирус халдварласан 

хугацаа 

11) Даатгуулагчид шумбах, хадны авиралт,үсрэх, гулсалт, эсвэл бөхийн барилдаан, 

тулааны урлагийн тэмцээн, уралдах, өндөр эрсдэлтэй спорт уралдааны машин 
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жолоодох зэрэг ажилтай; 

12) Даатгагдагч этгээд БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрийн гадаа нас барах эсхүүл зэмдэг 

болсон. 

13) Хуурмагаар даатгалд орох мэдээ занги хангах,гадаад улсын тусгай мэргэжилтэн 

хийгээд гадаад улсын банкаас сурагчийн хувиар даатгалд орох. 

14) Даатгагдагч этгээд ажлын үед үүссэн гэнэтийн осол. 

Дээр дурьдсан байдалуудаас аль нэг зүйлээс болж нас барагсад манай компаниас 

даатгагдагч этгээдэд хандуулсан даатгалын үүргийг зогсооно. 

 

II. Эмнэлгийн даатгалын үүрэг (Гэнэтийн осолын эмчилгээ, Онцгой байдлын үеын эмчилгэ, 

эмнэлэгт эмчилгээ хийх)хариуцлагаас зайлах 

Доорх байдалуудаас аль нэг нь үүссэн тохиолдолд даатгагдагч этгээдийн зарцуулсан 

эмнэлгийн зардалыг манай компаниас даатгалын мөнгө төлбөрлөх хариуцлага хүлээхгүй. 

1) Даатгалд орогсод, даатгалын ашиг хүртэгсэдээс даатгуулагчыг зориуд 

алах ,зорилготой хорлох. 

2) Даатгагдагч этгээдээс зориуд өөрийгөө хорлох,зорилготой ял хийх,хууль ѐсоор авсан 

эрүүгийн хүчирхэглэлийн ажиллагааг эсэргүүцэх, өөрийн биеэ хорлох，баривчлахаас 

татгалзах. 

3) Даатгагдагч этгээдээс хэрүүл хийх, архинд согтох эсвэл спиртын нөлөөллийг хүртэх, 

хорт эд хэрэглэх, тарах буюу тарих. 

4) Даатгагдагч этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох,хууль ѐсоны жолооны 

үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох,эсвэл хүчингүй жолоодох гэрч бүхий 

машинг барих. 

5) Дайн дажин, цэргийн явдлын мөргөлдөөн, үймээн самуун буюу зэвсэгт үймээн. 

6) Цөмийн дэлбэрэлт, цөмийн цацралт буюу цөмийн бухирдал. 

7) Даатгагдагч этгээдээс төрөлх чанарт өвчин,удамшилт өвчин,өнгөрсөндөө байсангүй 

өвчин олох. Даатгалын хугцаа дараалсан үед); 

8) Даатгагдагч этгээдээс ДОХ өвчинд нэрвэгдэх буюу ДОХ-ын халдвар авах,бэлгийн 

замын өвчинд халдварлагдах. 

9) Даатгагдагч этгээдээс жирэмслэх,жулбадах,амаржих,субайрах,хүний хүчээр хүүхэд 

тогтох,амаржихаас өмнөх хойнох байцаалт шинжилгээ,төрөхийг хязгаарлах,үр 

хөндүүлэх жич дээрх өвчингөөс дагалдан үүссэн бусад өвчин үүсэх 

10) Даатгагдагч этгээдээс нүүр гоѐлох мэс засал буюу бусад дотор гадар эмнэлгийн мэс 

заслаас болж үүссэн эмнэлгийн гэмтэл. 

11) Даатгагдагч этгээдээс шүдний өвчин, тухайлбал шүд чэвэрлүүлэх,шүд хилгэх,буилын 

өрөвсөл, шүд лумбардуулах зэрг эмчилгэний зардал болон амн хөндийн гажиг засал, 

эрүүл гоо сайхан, сувагын эмчилгэ хилгүүлэх, (даатгагдагчын тавхаар араа шүд , 

буилын өрөвсөл, шүдний цав нүхүүлэх,шүдний мэдрлийн эмчилгэ,шүд авхуулах, 

(ариутгах эмчилгээгэс бусад)үүсэн Зүйтэй эмчилгийн зардал нь даатгулугчын хүлэх 

үүрэгт багтна) 

12) Даатгагдагч этгээдээс жалруулах, тэгшрүүлэх, нүүр гоѐлох мэс засал буюу эрүүлжих 

эмнэлэг зэрэгт зарцуулсан зардал. 



 

 

6 

 

13) Даатгагдагч этгээд эрүүл мэндийн байцаалт , өвчин тахалын байцаалт, амарч сувилах, 

тайван сувилах буюу онцгой асралтанд суух.тухайлбал төрөл бүрийн тариа 

хилгэх,хөлийн масааж хилгэх,фитнэсийн масааж хилгэх гэх мэт.  

14) Даатгагдагч этгээд эмчийн захиагаас тэрслэх, өөрийн дураар эм уух, эм түрхэх, эм 

тарих. 

15) БНХАУ-ын хилийн гадна жич хилийн доторх хувийн эмнэлэгт зарцуулсан эмнэлгийн 

зардал. Болон эмьн дэлгурьн зардал,Эмнэлгийн хэрэгсэлийн компанын зардал. 

16) Даатгагдагч этгээд нь Хятад улсын Эх хуурайгаас бусад улс оронд гарсан гэнэтийн 

осол болон цаашидын эмчилгээ. 

17) Даатгагдагч этгээдийн зарцуулсан утасны зардал, зам тээвэрийн зардал. 

18) Тусгай мэргэжилтэн оролцдог өндөр аюулт спорт хийгээд өндөр аюултмөрийцэх 

тамирын хөдөөлгөөн,жишээлэхэд даатгагдагч этгээд усанд сэлэх,парасиюуртаар 

буух,палнаѐраар буух,дугайтай тэшүүр, цас мөс гулгах,бүнх үсрэлт, ханан хаданд 

абирах, бөх барилдах, жиюдо, тайкүндо, Үү шү,тоошиюү, сэлэм эргүүлэх мэт өндөр 

аюулт тамирын хөдөөлгөөнд оролцох. 

19) Хуурмагаар даатгалд орох мэдээ занги хангах, гадаад улсын тусгай мэргэжилтэн 

хийгээд гадаад улсын банкаас сурагчийн хувиар даатгалд орох. 

20) Даатгагдагч этгээдээс эмнэлгийн газарт явагдсэн туршилтын чанартай эмнэлэг, даруй 

анагах ухааны туршилтаар харалт болгосон эмнэлгээс үүссэн хамаа бүхий зардал.  

21) Эмнэн засуулсан эмнэлгийн газрын эмнэлэгт суух баримжээг чанга баримталсан байх 

ёстой. Хэрэв эмнэлэгт суух баримжаанд хүрэхгүй байгаад даатгагдагч этгээдээс 

өөрийн хүсэлээр эмнэлэгт суусан зардалыг тайлан хасахгүй. 

22) урьдаар 400 утас руу утасдаж эмчилгээ хийгээгүй эсхүүл хянан шалгалтад тэнцээгүй 

эмчилгээний зардал. 

23) Даатгагдагч этгээд хагас цагийн сургалтын үеээр гарсан холбогдох зардал. 

 

Даатгалын зардал 

аюулгүй байдлынүүрэг хариуцлага 
даатгал 

ынхэмжээ 

8-69настай 

 

Даатгал 

"Юань/хүн,зург 

аан сар" 

Даатгал 

"Юань/хүн,жи л" 

Нас барсан+гэнэтийн осол 100000 

400 800 

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 20000 

амбуулатурын үзлэг, түргэн тусламжийн 

эмнэлэгэ (өдрийн зардалыг 600 юаньд 

хязгаарлах, төсвөлсөн буцаан олголт 650 

юанаас хэтэрсэн хэсгийг 85% хувиар 

тооцож төлбөрлөнө) 

20000 

Эмнэлэгт эмчилгээ хийх 400000 

Тайлбар:"чадваргүй хамгаалах бүлэг Гэнэтийн ослын даатгалын пин аний нэмэлт(хувилбар 2013) (D 

загварууд) ""пин аний жилийн хугацааны бүлгийн тогтмол даатгал"," осол гэмтэл бүлгийн эрүүл 

мэндийн даатгал пин аний нэмэлт" " яаралтай цогц бүлгийн эрүүл мэндийн даатгал пин аний 
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нэмэлэгт""пин аний эмнэлгийн бүлгийн эрүүл мэндийн даатгал", "Пин ань өвчтөнд үзүүлэх 

тусламжийн бүлгийн эмчилгээний даатагл/А ангилал/ " зэрэгийг өндөслэн гүйцэтгэнэ. 

Агуулгын маргааныг Хятад тайлбарыг дагаж мөрдөнө. 

 

Эмчлэлгээнд орхоос омн завл 4008105119 руу залгн дараанай залгна 

ослын дараа даатгалын стандарт журмыг баталх: 

Та хэрэв Пин Ань өндөр насны даатгалын ХХК-ын Хятадад ирэгсэдийн ерөнхий даатгал 

төлбөрлөх үйлчилгээг ойлгоѐ гэж бодож байвал доорх агуулгыг нарийн үзээрэй. 

I. нэхэмжлэлүйл явц 

Ослын дараа даатгалын Стандартчилсан журмы ннэхэмжлэл： 

Лавлах, хэрэг бүртгэх утас: 4008105119 

1. өвчин эмгэг, эсвэл осол шаардлагатай эмчилгээ хийх үед, шууд дуудлага 4008105119 дарна, эмчээс 

хамрагдсан эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгнө, эрүүл мэндийн удирдамж, нэхэмжлэл урьдчилан 

сэргийлэх аргаыг тайлбарлана.оношлогдсон эмчын амбулаторийн эмчилгээний дараа нь аврах 

компани цаашид эмнэлэгт урьдчилгаа хэрэгтэй бол компангаас төлбөр өгнө. Эмнэлгэ харилцах аврах 

компаниуд харилцан тохиралцсаний дараа төлбөр өгх хөтөлбөрын ѐсоор гүйцэтгэнэ. аврах болон 

бичлэгийн компаниуд болон эмнэлэгт ямар ч эмч нарын зөвлөгөө, шууд өвчтөнд эмчилгээ оролцож” 

хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлэгт амбулаторийн эмч нар санал нийлэхгүй үед” аврах компанийн төлсөн 

эмнэлгийн зардлыг хариуцлага хүлээхгүй болно.дээрхи програмын ѐсоор гүйцэтгэсэнгүй үед, 

өөрийн хувийн эрүүл мэндийн зардлыг зарсан бол,төлбөр авах боломжгүй болно. 

 

II. Төлбөрлөлтөд бэлтгэх бичиг баримт: 

1) Нас барах буюу санаандгүйн гэмтэл 

A. Даатгагдагч этгээдийн паспортын хуулбар жич визийн хуулбар 

B. Даатгагдагч этгээдийн гэмтэлийн гэрчилгээ бичгийг хангах (тогтсон гэрчилгээ хийх 

байгууламжаас гаргасан гэрчилгээнгийн мэдүүлэлт) 

C. Даатгагдагч этгээдийн нас барсны гэрчилгээ 

D. Даатгагдагч этгээдийн ба аливаа ашиг хүртэгсэдийн харьцааны гэрчилгээ жич ашиг хүртэгсэдийн 

паспортын хуулбар 

E. Хэрэв снаандгүйн гэмтэл байвал эрхэвш санаандгүйн гэмтэлийн гэрчилгээ жич хамаа бүхий 

байгууламжийн баталгаат чанартай бичиг баримт (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл бол эрхэвш 

зам тээврийн байгууламжаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг 

баримтыг хангах хэрэгтэй. Өндрөөс унах, усанд хахах зэрэг нь эрхэвш дотоодын амарыг хамгаалах 

байгууламж буюу хамаа бүхий байгууламжаас гаргасан санаандгүйн гэмтэл буюу өөрийн биеэ 

хорлосоныг гэрчлэх баталгаат чанартай бичиг баримтыг хангах хэрэгтэй. Архидсанаас болж гарсан 

гэмтэл бол эрхэвш спиртын агуулагдацыг тодорхойлсон мэдүүлэлтийн бичгийг хангах хэрэгтэй.) 

 

2) Санаандгүйн гэмтэлийн эмнэлэг 

A. Даатгагдагч этгээдийн даспортын хуулбар жич визийн хуулбар 

B. Санаандгүй гэмтэл гарсан өнгөрөлт жич гэрчилгээ (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл байвал 

зам тээврийн байгууллагаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг 
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баримтыг хангах хэрэгтэй) 

C. Зардал төлбөрлөсөн баримтын уг бичиг 

D.Удаа бүрийн эмнэлэгтэй харгалзсан өвчиний данс (Эмнэлгийн бүртгэл огноо нь нэхэмжлэлийн 

огноотой тохирч байх ёстой), зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын мэдүүлэлтийн бичгийн 

хуулбар 

 

3) Амбуутур. Түргэн тусламжийн эмнэлэг 

A. Даатгагдагч этгээдийн паспортын хуулбар жич визийн хуулбар 

B. Зардал төлбөрлөсөн баримтын эх бичиг 

C. Удаа бүрийн эмнэлэгтэй харгалзсан өвчиний данс (Эмнэлгийн бүртгэл огноо нь нэхэмжлэлийн 

огноотой тохирч байх ёстой), зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын мэдүүлэлтийн бичгийн 

хуулбар 

Хэрэв 650 юань төсвөлсөн буцаан олголтанд хүрсэн бол мөн эрхэвш 650 төгрөгөөс дутуу 

паданы уг бичиг, өвчиний данс, зардалын гэрчилгээ, шинжилгээ ба лавартурын мэдүүлэлтийн 

бичгийн хуулбарыг хангах хэрэгтэй. 

 

4) Эмнэлэгт сууж эмнэх 

A. Даатгагдагч этгээдийн паспорт ба визийн хуулбар 

B. Санаандгүй гэмтэл гарсан өнгөрөлт жич гэрчилгээ (жишээлэхэд зам харилцааны гэмтэл байвал 

зам тээврийн байгууллагаас гаргасан зам харилцааны гэмтэлийн хариуцлага тогтоосон бичиг 

баримтыг хангах хэрэгтэй) 

C. Эмнэлэгт суусан зардалын бичиг, Зардалын нарийн тэмдэглэл 

D. Эмнэлгээс гарсаны тооцоо буюу эмнэлэгт сууж байх хугацааны өвчиний дансын хуулбар 

 

2) -4)Онцгой тодорхойлолт: 

(1) Удаа бүрийн төлбөрийн ,хүсэлт гаргах бичиг баримтанд даатгагдсан хүний БНХАУ-ын эх 

хуурайн харъяа бүхий банкны дансны дугаар ба тус дансны оновчтой мэдээлэл,тухайлбал дансын 

нэр,дугаар,холбогдох банкны мэдээлэл, банкны тооцооны дэвтэр ийн хуулбар эсхүүл банкны 

хэрэглэгчийн мэдээлэлийн хүснэгтээр энэ мэдээлэлийг хүргүүлнэ (дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

4008105119 т залгаж лавлаарай). 

(2) Нэг удааны даатгалын осол хоёр буюу хоёроосдээш эмнэлэг д эмчилүүлбэл эрхэвш удаа 

бүрийн оношлогооны гэрчилгээ болон эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуулбар зэрэг хамаа бүхий 

бичиг материалыг хангана. 

(3) Эмнэн засуулсан эмнэлгийн газар нь эрхэвш БНХАУ-ын хил дэх эмнэлгийн газар байх 

ёстой. Төлбөрийн хүсэлт гаргах зардал нь Тухайн газрын нийгмийн үндсэн эмнэлгийн даатгалын 

тогтоолын төлөх хэмжээнд байх зардал. 

 

5) Асрагчийн зардалын өргөдөл 

Эмнэлэгт сууж байх хугацааны эмнэлгийн газар буюу асрагчийн үйлчилгээний компаниас гаргасан 

асрагчийн зардалын падан бичгийн уг эх. 
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нэхэмжлэлын материалын илгэх хаяг: 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层（邮编 100033） 

хаяг: 来华项目组 

Хятадад ирэх үйл явдлын тасаг Утасны дугаар: 4008105119 

 

 

Энэ төсөл бол нэгдсэн даатгалын бүтээгдэхүүн 

 

Сүүлийн шинэтгэгдсэн даатгалын товч агуулгыг цаг тухайд нь гадаадад суралцах даатгалын сүлжээ 

www.lxbx.net-д гарч үзнэүү. 

Тус зурагт нүүрээс бүтээгдэхүүний уулгийг ойлгоно. Холбогдох асуудалыг Пинь ан Ахмад настан 

даатгалын ХХК –аас тайлбар хийнэ. 

Дээрх агуулгад маргаан гарвал хятад хэлний тайлбарыг баримтална 


