
 
 
 

 
БАНК ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААР  

ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЖУРАМ 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
1.1 Энэхүү журмын зорилго нь ”Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын  

тухай хууль”/ цаашид “БДМХДТХ” гэх/ -ийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт 

заасны дагуу банкны мөнгөн хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, 

санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгын хүрээнд банк хадгаламжийн 

даатгалын тогтоцоо /цаашид “ хадгаламжийн даатгал” гэх/-ны талаар 

хадгаламж эзэмшигчдийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, мөн Хадгаламжийн 

даатгалын корпораци /цаашид “Корпораци”гэх/ болон банкны эрх үүргийг 

тодорхойлж, холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2 БДМХДТХ-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.5-д “Банк хадгаламжийн даатгалын 

тогтолцоо, даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээний талаарх мэдээллээр 

Үндэсний хорооноос баталсан журмын дагуу хадгаламж эзэмшигчийг хангах 

үүрэгтэй” гэж заасны дагуу банк хадгаламж эзэмшигчдийг мэдээллээр хангах 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ БДМХДТХ болон энэхүү журмыг мөрдлөгө 

болгоно.  

1.3 Энэхүү журам нь Төв банк/Монголбанк/-ны тухай хууль, Банкны тухай хууль, 

БДМХДТХ, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас 

бүрдэнэ. 

 

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт 

2.1 Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

2.1.1 “Хадгаламж” гэж банкин дахь харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн 

дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг; 

2.1.2 “Хадгаламж эзэмшигч” гэж банкинд харилцах болон хадгаламжийн данс 

эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийг; 

2.1.3 “Корпораци” гэж БДМХДТХ-д заасан банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 

албан журмын даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах тусгайлсан 

чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг; 

2.1.4 “Банк” гэж Банкны тухай хуулийн 3.1.1-д заасан хуулийн этгээдийг 

болон БДМХДТХ-д заасны дагуу Монголбанкнаас зөвшөөрөл авч, 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай банк, банкны салбарыг; 

2.1.5 “Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаа” гэж БДМХДТХ- д заасны 

дагуу банкнаас харилцах болон хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн 

хөрөнгийг корпорацид даатгуулах, даатгалын тохиолдол бий болоход 

хадгаламж эзэмшигчидэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох болон банканд 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг; 

2.1.6 “Даатгалын тохиолдол” гэж Банкны тухай хуульд заасны дагуу 

Монголбанк банкыг албадан татан буулгах тухай шийдвэр гаргасныг; 



   

 

2.1.7 “Корпорацийн холбогдох нэгж” гэж корпорацийн “Хэвлэл мэдээлэл, 

олон нийттэй харилцах нэгж”-ийг хэлнэ. 

 
Гурав. Хадгаламжийн даатгалын талаар хадгаламж эзэмшигчдэд 

хүргэх мэдээллийн агуулга 

 

3.1 Банкны ажилтан нь хадгаламж эзэмшигчдэд хадгаламжийн даатгалын үйл 

ажиллагаатай холбоотой  дараах мэдээллийг хүргэнэ. Үүнд:  

3.1.1 Даатгагдах хадгаламжийн дээд хэмжээ 

3.1.2 Хадгаламжийн даатгалын хамрах хүрээ буюу даатгагдах хадгаламж; 

3.1.3 Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж. Үүнд:  

3.1.3.1 Даатгагдах хадгаламжийн дээд хэмжээнээс илүү гарсан 

мөнгөн дүн;  

3.1.3.2 БДМХДТХ-ийн 7 дугаар зүйлд заасан даатгалд хамаарахгүй 

хадгаламж;  

3.1.3.3 Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан батлагдсан түр 

хууль, журамд заагдсан даатгалд хамаарахгүй хадгаламж;  

3.1.4 Хадгаламжийн даатгалд арилжааны бүх банк хамрагдсан; 

3.1.5 Банк БДМХДТХ-ийн дагуу албан журмаар  даатгалын хураамжийг  

төлдөг бөгөөд хадгаламж эзэмшигч ямар нэгэн төлбөр хураамж 

төлдөггүй; 

3.1.6 Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч байгууллага 

буюу корпорацийн тухай; 

3.1.7 Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны тухай; 

3.1.8 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны тухай;  

3.1.9 БДМХДТХ-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.5, 17.6 дэх хэсэгт заасны дагуу 

банк нэгтгэх, нийлүүлэх, банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө даатгалын нөхөн 

төлбөрийн хэмжээг банк тус бүрд тооцох хугацаа дуусч байгаа тухай 

болон нэгдсэнээс үүссэн банкны тухай; 

3.1.10 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл; 

 

Дөрөв. Хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэх арга хэлбэр 

 

4.1 Банк хадгаламж эзэмшигчдэд энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг дараах 

хэлбэрээр хүргэнэ. Үүнд: 

4.1.1 Бичгэн буюу хэвлэмэл хэлбэрээр. Үүнд: 

4.1.1.1 Банк бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тухай танилцуулга, тараах 

материал гэх мэт хэвлэмэл материал; 

4.1.1.2 Хадгаламж эзэмшигчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний гэрээ, 

хадгаламжийн дэвтэр зэрэгт хадгаламжийн даатгалын 

талаарх мэдээллийг тусгах байдлаар; 

4.1.1.3 Бусад;  



   

 

4.1.2 Аман хэлбэрээр банкны теллер болон бусад ажилтнууд дараах 

байдлаар мэдээлэл өгнө. Үүнд: 

4.1.2.1 Банкны ажилтан энэ журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1.-д заасан 

агуулгын  хүрээнд хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлж; 

4.1.2.2 Хэрэв хадгаламж эзэмшигчийн зүгээс хадгаламжийн 

даатгалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл мөн корпорацийн 

үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүд авахыг хүсвэл 

тухайн банкны ажилтан корпорацийн холбоо барих утас, 

байршил, хаягийн талаарх мэдээллийг тухай бүр өгч 

чиглүүлнэ; 

 

4.1.3 Цахим хэлбэрээр. Үүнд: 

4.1.3.1 Корпорацийн цахим хуудас руу шилжих холбоосыг өөрийн 

цахим хуудсанд байршуулж; 

4.1.3.2 Банкны цахим хуудсаар; 

4.1.3.3 Банкны албан ёсны нийгмийн сүлжээ, сувгуудаар; 

4.1.3.4 Банкны гар утасны цахим апликэйшин,  цахим банкаар; 

4.1.3.5 Банкны АТМ машины цахим цонх зэрэгт хадгаламжийн 

даатгалын талаарх мэдээллийг байршуулах байдлаар; 

4.1.3.6 Бусад; 

 

4.1.4 Видео сурталчилгааны хэлбэр: 

4.1.4.1 Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний видео, шторк, анимэйшин 

зэрэгт хадгаламжийн даатгалын талаарх мэдээллийг 

оруулах; 

4.2  Банк энэ журмын 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4-д заасан хэлбэрээр хадгаламж 

эзэмшигчдэд хүргэх мэдээллийн агуулгыг боловсруулахдаа корпорацийн 

холбогдох нэгжид танилцуулж, хянуулсан байна. 

 
 

Тав. Корпорацийн үйл ажиллагаа 
 

5.1 Корпораци нь дараах эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.Үүнд: 

5.1.1 Корпорацийн холбогдох нэгжийн төлөөлөл банкны ажилтны дотоодын 

сургалтад улиралд нэг удаа оролцож, сургалтын үйл явцтай танилцах; 

5.1.2 Корпорацийг төлөөлөн Корпорацийн холбогдох нэгжээс жилд 1-2 удаа 

банкны ажилтнуудын /сургалтад хамрагдсан/ хадгаламжийн даатгалын 

талаарх мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох шалгалт авах; 

5.1.3 Хадгаламжийн даатгалын талаарх сургалт зохион байгуулсан тухай 

тайлан, мэдээллийг корпорацийн холбогдох нэгжээр дамжуулан 

банкаас гаргуулан авах; 

5.1.4 Энэхүү журмын 3.1 заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан талаарх 

тайлан, мэдээллийг жилд 1-2 удаа банкаас гаргуулан авах; 

5.1.5 Бусад; 

 



   

 

5.2 Корпораци дараах үүргийг хүлээнэ.Үүнд: 

5.2.1 Корпораци нь хадгаламжийн даатгалын талаарх сургалтыг банкны 

ажилтнуудад жилд 1-2 удаа зохион байгуулах; 

5.2.2 Корпорациас зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр, агуулга, үргэлжлэх 

хугацааны талаар банканд урьдчилан танилцуулж мэдэгдэх; 

5.2.3 Сургалтад оролцогчдыг сургалтын агуулгатай холбогдох, гарын авлага 

болон тараах материалаар хангах; 

5.2.4 Сургалтыг цахим буюу танхимаар зохион байгуулахдаа сургалтын 

орчин, техникийн шаардлагыг хангасан байх; 

5.2.5 Корпорациас банкны ажилтны дотоод сургалтын хөтөлбөрт тусгах 

мэдээллийн агуулгыг бэлтгэн боловсруулж, банкны сургалт зохион 

байгуулах холбогдох удирдлага, ажилтанд танилцуулах; 

5.2.6 Банкны ажилтны хадгаламжийн даатгалын талаарх мэдлэгийн түвшинг 

тодорхойлох шалгалт авах тухай холбогдох мэдээллийг банканд 

урьдчилан мэдэгдэх; 

5.2.7 Энэхүү журмыг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр банкны удирдлагад 

хүргүүлэх ба журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай албан бичиг 

илгээх; 

5.2.8 Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;  

5.2.9 Хадгаламж эзэмшигчдэд хадгаламжийн даатгалын талаарх мэдээлэл 

хүргэх үйл ажиллагааг идэвхи, зүтгэлтэй хэрэгжүүлсэн банкыг 

шалгаруулан, урамшуулах ажлыг Корпорацийн холбогдох нэгж 

хариуцан зохион байгуулах; 

5.2.10 Бусад; 

 

Зургаа. Банкны үйл ажиллагаа 

6.1 Банк дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд: 

6.1.1 Теллер болон банкны бусад ажилтнуудад хадгаламжийн даатгалын 

тухай сургалт зохион явуулах талаар корпорацид хүсэлт тавих, 

6.1.2 Банкны ажилтны дотоод сургалтын хөтөлбөр агуулгад оруулах 

хадгаламжийн даатгалын талаарх мэдээллийг корпорациас бэлтгүүлж 

авах; 

6.1.3 Хадгаламжийн даатгалтай холбоотой нэмэлт, дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

цаг тухайд нь корпорацийн холбогдох нэгжээр дамжуулан гаргуулан 

авах; 

6.1.4 Банкны ажилтнуудаас /сургалтад хамрагдсан/ хадгаламжийн 

даатгалын талаарх мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох шалгалтыг бие 

даан зохион байгуулах; 

6.1.5 Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад шударгаар үнэлүүлэх; 

 

6.2 Банк дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 



   

 

6.2.1 Банк энэхүү журмын 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг мөн журмын 4 

дүгээр зүйлд заасан арга хэлбэрийн хүрээнд хадгаламж эзэмшигчдэд 

мэдээлэх; 

6.2.2 Банкны ажилтнуудыг Корпорациас зохион явуулах хадгаламжийн 

даатгалын талаарх сургалтад бүрэн хамруулах; 

6.2.3 Банкны ажилтны дотоод сургалтын хөтөлбөр, агуулгад корпорациас 

бэлтгэж өгсөн мэдээллийг оруулж, ажилтнуудад хадгаламжийн 

даатгалын тухай мэдээлэл хүргэх; 

6.2.4 Хадгаламжийн даатгалын тухай мэдээлэл бүхий сургалтыг теллер 

ажилтнуудад улирал тутам зохион явуулах; 

6.2.5 Банк нийт ажилтнуудыг хадгаламжийн даатгалын талаарх бүрэн 

мэдлэгтэй болгох, харилцагчдад анхан шатны мэдээлэл өгөх чадвартай 

болгох; 

6.2.6 Хадгаламжийн даатгалын мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох шалгалтанд 

ажилтнуудаа хамруулж корпорацитай хамтран зохион явуулах; 

6.2.7 Банкны ажилтны сургалт хариуцсан холбогдох этгээдийг/cургагч багш/ 

жилд 2-с доошгүй удаа Корпорациас зохион байгуулах сургалтад 

заавал хамруулж, хадгаламжийн даатгалын талаарх бүрэн дүүрэн 

мэдлэгийг эзэмшүүлсэн байх; 

6.2.8 Банкны удирдлагуудыг жилд 1-ээс доошгүй удаа хадгаламжийн 

даатгалын тухай сургалт, семинар, уулзалт зөвлөгөөнд хамруулах; 

6.2.9 Хадгаламжийн даатгалын талаарх сургалт зохион байгуулсан тухай 

тайлан мэдээллийг корпорацийн холбогдох нэгжийн шаардлагын дагуу 

бэлтгэж өгөх; 

6.2.10 Энэхүү журмын 3.1 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан 

талаарх тайлан, мэдээллийг жилд 1-2 удаа корпорацийн холбогдох 

нэгжийн шаардлагын дагуу бэлтгэж өгөх; 

6.2.11 Корпорациас БДМХДТХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.-т заасны дагуу 

хадгаламжийн   даатгалын үйл ажиллагаанд оролцож байгааг нотлон 

банканд олгосон  гэрчилгээний хуулбарыг банк өөрийн салбар, нэгж, 

тооцооны төвүүдэд харагдахуйц газар байрлуулах; 

6.2.12 Бусад; 

Долоо. Хориглох зүйл, хариуцлага 

7.1 Банк энэхүү журамд зааснаар хадгаламж эзэмшигчдэд хадгаламжийн 

даатгалын талаар мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагаанд дараах зүйлсийг 

хориглоно. Үүнд:  

7.1.1 Банк энэхүү журмын 3.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэхдээ хадгаламжийн 

даатгалд албан журмаар хамрагдсан банк гэдгээ ялгавартайгаар 

илэрхийлэх, сурталчлах, БДМХДТХ-ийн заалтыг гажуудуулах, 

буруугаар ашиглах; 

7.1.2 Хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан гэж тодорхой бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг ялгавартайгаар мэдээлэх, сурталчлах; 



   

 

7.1.3 Санхүүгийн системийн тогтвортой байдал, эсхүл хадгаламж 

эзэмшигчдийн итгэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байдлаар мэдээлэх; 

7.2 Банк энэхүү журмыг зөрчин хадгаламж эзэмшигчдэд хадгаламжийн даатгалын 

талаар мэдээлэл хүргэсэн бол БДМХДТХ, Зөрчлийн тухай хууль болон 

холбогдох бусад хууль тогтоомжийн актад заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 

Найм. Бусад 

8.1 Энэхүү журмыг .... оны ... сарын ... өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөж 
эхэлнэ. 


