ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж өгнө үү.
ҮНДСЭН
ДААТГУУЛАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ
МЭДЭЭЛЭЛ:
Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:

Даатгуулагчаас өөр этгээд бол даатгуулагчтай ямар хамааралтай
болох:

Эд хөрөнгийн нэр төрөл:

Утасны дугаар 1:

/орон сууц, хувийн сууц, барилга
байшингийн хувьд байршил, бусад
хөрөнгийн хувьд бүртгэлийн код,
марк, сери/

Утасны дугаар 2:
/яаралтай үед холбоо барих/

ЭД ХӨРӨНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
орон сууц

хувийн сууц

гэр ахуйн цахилгаан бараа

байгууллагын эд хөрөнгө

бараа материал

электрон тоног төхөөрөмж

барилга

гэр

Хаяг: /орон сууц, хувийн сууц, байшин барилгын хувьд/ _____________хот/аймаг ________________ дүүрэг/сум _______________________
хороолол/гудамж/хотхон ___________ хороо/баг ____________________байр/тоот
ТОХИОЛДЛЫН ТУХАЙ:
Тохиолдол болсон тэр даруй дуудлага өгсөн:

Тохиолдол болсон он, сар, өдөр: ______/_______/_______

Тохиолдлоос хойш 3 хоногийн дараа дуудлага өгсөн:
/илүү хугацаа өнгөрсөн бол хугацаагаа бичнэ үү/

Тохиолдол болсон цаг: _______:_______

Дуудлага өгөлгүйгээр материал өгөхөөр ирсэн:

ТОХИОЛДЛЫН ТАЛААР БИЧНЭ ҮҮ:
/эд хөрөнгөд учирсан хохирол нь хэзээ, хэрхэн, ямар шалтгаан нөхцөлийн улмаас бий болсон болон ТА өөрийн авсан арга хэмжээний талаар бичнэ үү./

ТОХИОЛДЛЫГ
ШАЛГАЖ
БУЙ ЭРХ
БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ:
УДИРДАХ
АЛБАН
ТУШААЛТНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ
/бүх төрлийн хулгай, дээрэм, гээсэн, хаясан, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэлийн үед
Цагдаагийн байгууллагад заавал мэдэгдэх үүрэгтэй./
Цагдаагийн газар:

Онцгой байдлын газар:

СӨХ:

Бусад:

Цаг уур, орчны шинжилгээний газар:

Харъяалах эрх бүхий байгууллагын
Хариуцсан ажилтаны нэр, утасны дугаар:

Утасны дугаар:

Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол
яагаад? /тайлбар бичнэ үү/

ГЭРЧИЙН ТУХАЙ /Тохиолдлыг үзэж, харсан, нотлох хүн бий бол мэдээллийг өгнө үү/
Гэрчийн овог, нэр:

Хаяг:

Регистрийн дугаар:

:Утасны дугаар:

Орон сууцны контор:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж өгнө үү.
ҮНДСЭН
БУРУУТАЙ
МЭДЭЭЛЭЛ
ТАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /тухайн тохиолдолд буруутай гэж үзэж байгаа буюу хохирол учруулсан этгээд/
Овог, нэр:

Хаяг:

Бусад мэдээлэл:

Утасны дугаар:

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
БАНКНЫ
Дараах данс нь:

Өргөдөл гаргагчийн данс:

Бусад:

Эд хөрөнгө өмчлөгчийн данс:

Данс эзэмшигчийн нэр:

Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох
даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:

Банкны нэр:
Дансны дугаар:

ТА ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН МАТЕРИАЛЫНХАА АРД ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ ХИЙНЭ ҮҮ.
№

Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт

Даатгуулагч

1

Компанийн албан бичиг /гэрээ компанийн нэр дээр бол/

2

Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/

3

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4

Эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт /эх хувиараа/

5

Орон сууцны контор, СӨХ бусад байгууллагын акт, тодорхойлолт

6

Гэмтэж, эвдэрсэн эд хөрөнгийн фото зураг

7

Буруутай талын иргэний үнэмлэх /баталгаажсан хуулбар/

8

Хохирлын үнэлгээ /эх хувиараа/

9

Нэхэмжлэх/зардалын баримт /эх хувиараа/

МЭДҮҮЛЭГ:
Би үнэн зөв, бүрэн гүйцэд мэдүүлснээ баталж байна. Би өөрийн нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх зорилгоор миний хохиролтой
холбоотой бүхий л мэдээллээр "ТЭНГЭР ДААТГАЛ" ХХК-ийг хангаж байх эрхийг холбогдох байгууллагын удирдлага, ажилтнууд болон
гэрчид олгож байна.
МЭДЭГДЭЛ:
УДИРДАХ
АЛБАН ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Таны нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг Даатгалын гэрээний дагуу ажлын 14 хоног хүртэлх хугацаанд шийдвэрлэнэ. Энэ хугацаанд эд хөрөнгөд
засвар үйлчилгээ хийх тохиолдолд Даатгагчид заавал мэдэгдэж зөвшөөрөл авна. Та өөрт хадгалагдах гэрээний нөхцөлийг сайтар уншиж
судлана уу. Лавлах утас: 11-313111, 1800-1889
ӨРГӨДӨЛАЛБАН
ГАРГАСАН:
УДИРДАХ
ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Даатгуулагч/төлөөлөгч: __________________________
/доогуур зурах/

Он, Сар, Өдөр: __________/____/____

/гарын үсэг/

КОМПАНИЙН
ХЭРЭГЦЭЭНД:
УДИРДАХ
АЛБАН
ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Дуудлага өгсөн он, сар, өдөр: __________/____/____ цаг: ______ : ______
Дуудлага шилжүүлсэн хэлбэр:

Дуудлагын ажилтан:

Салбарын ажилтан:

АвтоСОС:

Утсаар зөвлөгөө өгсөн:

Материал хүлээн авсан ХҮМ: __________________________

Шууд материал бүрдүүлэн ирсэн:

Он, Сар, Өдөр __________/____/____ цаг: _____ : _____

