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З А Х  З Э Э Л И Й Н
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ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН 
БАЙДАЛ 

Монгол улсад даатгалын салбар үүсч хөгжөөд 
88 жил болж байгаа ба Ард Даатгал компани нь 
байгуулагдаад өдгөө 28 дах жилдээ үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 

2021 онд даатгалын зах зээлд ердийн даатгалын 
15, урт хугацааны даатгалын 1, дотоодын давхар 
даатгалын 1, даатгалын зуучлалын 57, даатгалын 
хохирол үнэлэгч 25 компани, даатгалын төлөөлөгч 
2,403 иргэн тус тус тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулж байна.  
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ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Даатгалын компаниудын нийт хөрөнгө тайлант 
хугацаанд 425.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад 43.4 тэрбум төгрөгөөр 
буюу 11.3 хувиар өссөн байна. Энэхүү өсөлт нь 

зарим даатгалын компанийн үйл ажиллагаа 
өргөжиж, хуримтлагдсан ашиг, хураамжийн орлого, 
түүнийг дагаад даатгалын нөөц сан нэмэгдсэнтэй 
холбоотой юм. 
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Ердийн даатгалын компаниуд 2021 онд 242 тэрбум 
төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлоготой 
ажилласан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 42 
тэрбум төгрөгөөр буюу 21 хувиар өссөн байна. Нийт 
хураамжийн сүүлийн 5 жилийн дундаж өсөлт 14.7 

хувьтай байна. Нийт хураамжаас 6.1 тэрбум төгрөгийн 
хураамжийн буцаалт хийгдэж, 84.4 тэрбум төгрөгийг 
давхар даатгалын хураамжийн зардалд зарцуулснаар 
даатгалын цэвэр хураамжийн орлого 151.5 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн байна. 

Тайлант хугацаанд нийт 67 тэрбум төгрөгийн нөхөн 
төлбөр олгосон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
8 тэрбум төгрөгөөр буюу 13.6 хувиар өссөн ба 145 их 

наяд төгрөгийн даатгалын үнэлгээ бүхий эрсдэлийг 
хүлээн авч үүнээс тодорхой хувийг нь давхар даатгалын 
компанид шилжүүлжээ. 

Компаниуд хүлээсэн эрсдэлээ давхар даатгуулах 
хандлага жил ирэх тусам нэмэгдэж, 84 тэрбум 
төгрөгийн даатгалын хураамжийг давхар даатгалд 

шилжүүлсэн байна. Мөн нийтдээ давхар даатгагчаас 
4.9 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг төлүүлсэн байна. 
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А Р Д  Д А А Т Г А Л 
К О М П А Н И Й Н 
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КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Ард Даатгал компанийн хувьд Монгол улсын 
компанийн тухай хуулийн дагуу үүсгэн 
байгуулагдаж холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм 
журамд заасан шаардлагуудыг ханган Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо (СЗХ) - ноос даатгалын үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Тусгай 
зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар - 2/16) авсан 
хувьцаат компани юм. 

Мөн жолоочийн хариуцлагын албан журмын 
даатгалын хэрэгжүүлэгч эрх бүхий даатгалын 
компани юм. 

Бидний үйл ажиллагаа нь Иргэний хууль, 
арилжааны даатгалын холбогдолтой хуулиуд 
болон СЗХ-ноос гаргасан даатгалын багц дүрмээр 
зохицуулагддаг ба тус компани нь даатгалын 
компанийн хувьд зөвхөн даатгалын үйлчилгээ 
эрхэлдэг төдийгүй Даатгалын тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйл, 49 дүгээр зүйлд заасны дагуу эрх, 
үүргээ хүлээн ажилладаг юм. Мөн нээлттэй 
хувьцаат компани болохын хувьд Компанийн 
тухай хууль, Үнэт цаасны тухай хууль, Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржийн 
үнэт цаас гаргагчид холбогдох дүрэм, журмыг 
мөрдлөг болгон ажиллаж байгаа билээ. 

Ард Даатгал ХК нь 1994 онд Монгол улсын 
анхны хувийн хэвшлийн даатгалын компани 
болон байгуулагдаж, даатгалын зах зээлд үйл 
ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Өдгөө Монгол 
улсын даатгалын салбарт тэргүүлэгч байр суурь 
бүхий олон улсад болон дотоодод нэр хүндтэй 
тогтвортой даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч болсон 
төдийгүй баялаг бүтээгчдийн найдвартай ар тал 
болон дэмжиж ажилласаар ирсэн нь Монгол 
улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд тодорхой 
хувь нэмрээ оруулан амжилттай ажиллаж байгааг 
харуулж байна. 
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Т Ү Ү Х Э Н  Т О В Ч О О Н
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ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

• Монгол улсын уул уурхай, барилга, сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын даатгалын томоохон  
 тоглогч болов. 

• Үнэт цаасны зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлогч гол үзүүлэлт болох ТОП-20 индексэд  
 дөрвөн жил дараалан багтав. 

• Мэдээлэл, бүртгэлийн үндсэн систем, харилцагчийн үйлчилгээний систем (call center),   
 харилцагчийн менежментийн систем (CRM) зэргийн уялдааг ханган, шаардлагатай тохиолдолд  
 цахимаар ажиллах бүрэн боломжтой болсон ба мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж  
 байна. 

• Монгол улсад анх удаа Хүнд өвчний даатгал-ын шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээ. 

• Нийт 6 жил, нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш 3 дахь жилдээ дараалан хувьцаа   
 эзэмшигчиддээ ногдол ашиг хуваарилав. 

• “Осолгүй, манлай жолооч” хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 3 жил осол, аваар гаргаагүй   
 хариуцлагатай даатгуулагчиддаа АрдКойны урамшуулал олгов. 
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• Цахим даатгалын шийдлийг хэвшил болгон утсаар, цахимаар, Ард Апп-аар даатгалын үйлчилгээг  
 авах бүрэн боломжтой ажиллаж байна. 

• Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа Монголчуудыг орон сууцжуулах төслийг хэрэгжүүлж буй  
 Хоум Моргейж Корпорэйшн ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан гадаадаас орон сууц  
 худалдан авч байгаа иргэдэд орон сууцны зээлийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж эхлэв. 

• ДАН системтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, вэб хөгжүүлэлт болон Ард Апп дээр   
 нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

• 2021 оны байдлаар нийт 10,151 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж тус компанийн хувьцааг эзэмшиж  
 байгаа бөгөөд оны эхнээс 8,024 хувьцаа эзэмшигчээр буюу 4 дахин нэмэгдэж, бидэнд итгэх  
 хөрөнгө оруулагчдын итгэл өндөр байсаар байна. 

• Ард Даатгал ХК нь жил бүр хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг тарааж байгаа бөгөөд 2021  
 оны хувьд ч нэгж хувьцаандаа 40 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа  
 эзэмшигчиддээ олголоо. 
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ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Ард Даатгал ХК нь 2021 онд үндэсний хэмжээний 
үйл ажиллагаа явуулж, Улаанбаатар хот болон 
орон нутгийн 23 салбар нэгж, төлөөлөгчийн 
газар, системийн нөлөө бүхий 5 арилжааны банк, 
олон улсын болон дотоодын 70 гаруй брокер, 
мэргэжлийн оролцогч зуучлагч, олон тооны банк 
бус санхүүгийн байгууллага, 150 гаруй даатгалын 
төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан улс орон даяар 
даатгалын үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. 

Компанийн хувьд даатгалын үйлчилгээ өргөжин 
тэлж борлуулалтын орлого 16.5 тэрбум төгрөгт 
хүрч өндөр амжилт үзүүллээ. 

Ард Даатгал компани нь өнгөрсөн хугацаанд 
Монгол улсын өнцөг булан бүрт хүрч ажиллаж 
чадсан бөгөөд 2021 оны байдлаар нийтдээ 200 
гаруй мянган даатгуулагчийг даатгалд хамруулаад 
байгаа төдийгүй үүнээс хоёр мянга гаруй 
байгууллагатай 15 мянга гаруй гэрээ байгуулж 
улс орны баялаг бүтээж байгаа бүхий л салбарыг 
хамруулан даатгалын үйл ажиллагаагаа хүргэн 
ажиллаж байгаад компанийн хамт олон бахархаж 
байдаг юм. 

Тухайлбал : 

Дэд бүтэц, зам тээвэр, иргэний нисэх, агаарын 
тээвэр 

Барилга угсралт 

Үл хөдлөх хөрөнгө 

Эрчим хүч, уул уурхай, газрын тос 

Хөдөө аж ахуй 

Худалдаа үйлчилгээ 

Хөнгөн ба хүнд үйлдвэрлэл 

Батлан хамгаалах, цэрэг цагдаа, онцгой байдал 
Банк санхүү, даатгал 

Аялал жуулчлал, спорт 

Эрүүл мэнд 

Мэдээлэл технологи, харилцаа холбоо 
Төрийн ба төрийн бус, олон нийтийн 
байгууллагууд 

Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, хууль эрх зүй 
Олон улсын байгууллага, Элчин сайдын 
яамдууд 
гэх мэт бүх салбаруудад хүрч ажиллажээ. 
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Харилцагчдаас дурьдвал: Энержи Ресурс, 
Оюу толгой, Эрдэнэт УБҮ, Худалдаа Хөгжлийн 
банк, Төрийн банк, Хаан банк, Иргэний Нисэхийн 
Ерөнхий газар, Хөшигийн хөндийн нисэх буудал, 
Петровис, Магнай Трейд ХХК, Макс Групп, Онцгой 
Байдлын Ерөнхий Газар, Монцемент, Скай резорт, 
М-Си-Эс Холдинг, салбар болон охин компаниуд, 
ШангриЛа зэрэг Монгол орны хөгжил дэвшилд 
тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаа аж ахуйн нэгж, 
компаниудтай бид хамтран ажилладаг. 

Компанийн хувьд харилцагч бүр үнэ цэнэтэй 
бөгөөд өнгөрсөн жил бид Монголын Үндэсний 
Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас эрэмбэлсэн 
ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллагын 50 хувиас 
дээш хэсэг болох аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
шууд хэлбэрээр, дам хэлбэрээр 80 хувиас дээш 
хэсэгт нь, мөн 200 гаруй төрийн байгууллагуудад 
даатгалын үйлчилгээ үзүүлжээ. 

Худалдаа Хөгжлийн банк, Төрийн банк, Үндэсний 
Хөрөнгө Оруулалтын банк, Хас банкны бүх салбар 
нэгжүүдээр дамжуулан даатгалын олон төрлийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулж байгаа нь 
харицагчийн цагийг хэмнэх, хялбар үйлчилгээ авах 
боломжоор хангаж байна. 

Ард Даатгал компани нь ердийн даатгалын 
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Санхүүгийн 
Зохицуулах Хорооноос тогтоосон сайн дурын 
даатгалын хэлбэрүүд болох гэнэтийн осол, 
амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хариуцлага, 
санхүүгийн даатгалын 50 гаруй төрлийн даатгалын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг даатгуулагчиддаа хүргэн 
ажиллаж байна. Мөн “Жолоочийн даатгалын 
тухай” хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын 
албан журмын даатгал, сууц өмчлөгчдийн 
хариуцлагын даатгал, газар тариалангийн даатгал 
хэрэгжүүлэгч даатгалын ууган компаниудын нэг 
юм. 

Зөвшөөрөгдсөн даатгалын хэлбэрүүдийг авч 
үзвэл: 

Эрүүл мэнд гэнэтийн осол

Гадаад зорчигчид 

Барилга угсралт 

Хөрөнгө 

Авто тээврийн хэрэгсэл 

Агаарын хөлөг 

Ачаа тээвэр 

Эмчилгээний зардлын даатгал 

Газар тариалан 

Бүх төрлийн хариуцлага 

Жолоочийн хариуцлага 

Санхүү 

Малын индексжүүлсэн даатгал 

Сууц өмчлөгчдийн хариуцлага 
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Сүүлийн 3 жилийн байдлаар компанийн нийт 
хураамжийн орлогын бүтцийг авч үзвэл хөрөнгийн 
даатгал, тээврийн хэрэгслийн болон жолоочийн 
хариуцлагын даатгал, агаарын хөлгийн, гэнэтийн 
осол эрүүл мэндийн даатгал, хариуцлагын даатгал, 
барилга угсралтын ажлын даатгалаар хураамжийн 
орлогын дийлэнх хэсгийг буюу 80 гаруй хувийг 
бүрдүүлсэн байна. 

Улс орон даяар зохион байгуулагддаг авто 
тээврийн үзлэг оношлогоотой зэрэгцэн даатгалын 
борлуулалтаар нийт 432 сум, багт ажиллаж, 
нийт 19.7 мянга гаруй жолоочийн даатгалыг 
хийж гүйцэтгэн Жолоочийн даатгалын хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллажээ.

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ  

Ард Даатгал ХК нь Малын Индексжүүлсэн 
Даатгалын төслийн зургаа дахь жилийн, арван 
зургаа дахь борлуулалтын улирлын хугацаанд 
21 аймгийн 336 суманд малчдад даатгалын ач 
холбогдлыг танилцуулан 2,500 орчим малчинтай 
гэрээ байгуулж, 660 мянга гаруй малыг малын 
индексжүүлсэн даатгалд хамруулж, 220 орчим сая 

төгрөгийн даатгалын хураамж төвлөрүүлэн, 2021 
оны хагас жилийн мал тооллогын дүнг үндэслэн 
нийт зургаан аймгийн 539 малчин-даатгуулагчид 
71.3 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгосон байна. 
Даатгагдсан малын сүргийн бүтцийг 5 хошуу 
малаар авч үзвэл 90 орчим хувийг бог мал эзэлж 
байна. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ  

Ард Даатгал компанийн хувьд Монгол Улсад 
дотоодод АрдМэнд, олон улсын хэмжээнд Ar-
dMedicare (ArdMed) эрүүл мэндийн даатгалын 
бүтээгдэхүүнийг санал болгон амжилттай 
ажиллаж, давхарсан тоогоор 75 мянга гаруй 
харилцагчдад эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын 
даатгалтай холбоотой даатгалын үйлчилгээ 
үзүүлж, харилцагчдын тоо өсөн нэмэгдлээ. 

Коронавирусын цар тахлын улмаас иргэд эрүүл 
мэнддээ илүү анхаарч эхэлсэнтэй холбоотой эрүүл 
мэндийн даатгалын борлуулалт өсөх хандлагатай 
байна. 
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Ард түмний эрхэм баялаг эрүүл мэнд “ “

Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээгээр 1,918 
даатгуулагчид 1.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн 
төлбөрийг олгосон ба зөвхөн олон улсын эрүүл 
мэндийн даатгалаар өнгөрсөн онд 500 орчим сая 
төгрөгийн нөхөн төлбөрийг төлсөн байна. 

ArdMedicare олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь 
дэлхийн 200 гаруй оронд 330 мянга гаруй гэрээт 
эмнэлгүүдээр үйлчлүүлэх өргөн сүлжээ бүхий олон 
улсын MSH-үйлчилгээний байгууллагатай хамтран 
ажиллан, хэрэгжүүлдэг бүтээгдэхүүн юм. MSH 
нь даатгалын компани, даатгуулагч-үйлчлүүлэгч, 
эмнэлгийн байгууллагыг холбож өгөх гүүр болдог. 

Манай харилцагчдын хувьд олон улсын эрүүл 
мэндийн даатгалын шууд төлбөрийн үйлчилгээг 
(direct billing) үйлчилгээг Азийн улсууд болох 
БНХАУ, Солонгос, Япон, Тайланд, Монгол болон 
Австрали, Герман, Швед, Швейцарь зэрэг дэлхийн 
улс орнууд дахь сүлжээ эмнэлгүүдээр үйлчлүүлж 
авсан байна. 

АрдМэнд дотоодын эрүүл мэндийн даатгалын 
бүтээгдэхүүнийг сонголттой, хүртээмжтэй байлгах 
үүднээс АрдМэнд 360 эрүүл мэндийн даатгалын 
багц бүтээгдэхүүнийг зах зээлд шинээр гаргалаа. 

Эрүүл мэндийн даатгалын алба нь мэргэжлийн 
чадварлаг эмч нар, даатгалын мэргэшсэн 
мэргэжилтнүүдээр багаа өргөжүүлэн ажиллаж 

байна. Манай баг иргэдийн эрүүл мэндийн 
даатгалын боловсролд илүү анхаарч ажилласан 
бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын ач холбогдол, 
ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлүүд, цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө зэрэг мэдээлэл, 
сургалтуудыг мэргэжлийн эмч нартай хамтран 
цахимаар болон танхимаар 20 орчим мянган 
харилцагчдад өгсөн байна. 

Манай улсын эдийн засгийн гол тулгуур болсон 
уул уурхайн салбарын 2,000 орчим ажилтан, 
тэдгээрийн гэр бүлийг шинээр эрүүл мэндийн 
даатгалд хамруулж, амжилттай хамтран ажиллаж 
байна. 

Ковид-19 цар тахлын үед ажиллаж байгаа 
төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын ажиллагсдад зориулж нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд Ковид-19 өвчний эрсдэлээс 
хамгаалсан Ковидын даатгалын бүтээгдэхүүнийг 
зах зээлд шинээр нэвтрүүлэн нийт 500 сая орчим 
төгрөгийн нөхөн төлбөр олгон ажилласан байна. 

Компанийн хувьд салбарын бусад томоохон 
компаниуд болон Монголиа Ре давхар даагчтай 
хамтран Хүнд өвчний даатгалын Монгол улсад анх 
удаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 
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ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын хүрээнд эрсдэлийг эрт илрүүлэх, үнэлэх, удирдахын тулд дотоодын 
болон зах зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийг тооцоолж компанийн эрсдэлийн хороо болон төлөөлөн 
удирдах зөвлөлд тогтмол танилцуулах замаар хяналтын болон гүйцэтгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэн 
ажиллаж байна. Ингэснээр бидэнд эрсдэлээс урьдчилсан сэргийлэх, оновчтой удирдах, цаашлаад 
өөрийн давсан эрсдэлийг давхар даатгалд шилжүүлэн ажиллах боломжийг олгож байна. 

Даатгалын андеррайтинг нь компанийн эрсдэлийн түвшин, ашигт ажиллагааг үнэлэх үйл ажиллагаа юм. 
Ингэхдээ андеррайтингийн голлох үзүүлэлтүүд болох хохирлын, зардлын болон хосолсон харьцаануудыг 
ашигладаг. 

LR (хохирлын харьцаа) = Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал / Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого

ER (зардлын харьцаа) = Үйл ажиллагааны зардал / Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого

CR (хосолсон харьцаа) = LR + ER

45%
33%

60%

93% 95%

63%

32%

68%

112%

36%
52%

88%

2018 2019 2020 2021
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ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАР  

Тайлант хугацаанд төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа 116% гарсан ба даатгуулагчийн өмнө хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэхэд хангалттай хэмжээний хөрөнгө, төлбөрийн чадвартай байна. 

Шалгуур 2020 2021
Төлбөрийн чадварын 

зохистой харьцаа
>=110% 132% 116%

НӨӨЦ САН 

Нөөц сан нь даатгалын компани нийт даатгуулагчдынхаа өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд 
зориулж байгуулсан мөнгөн хөрөнгө юм. 2021 оны эцсээр 3.4 тэрбум төгрөгийн нөөц сан байгуулсан нь 
дараагийн улирлын нөхөн төлбөрт хүрэлцээтэй байхаар байгуулсан болно. Нөөц сангийн хэмжээ жил бүр 
өссөн байгаа нь компанийн даатгуулагчийн өмнө хүлээх хариуцлагын чадамж улам нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна.

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2.9

2.8

2019 2020 2021

Ннөөц сангийн дүн
/тэрбум төгрөг/
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ДАВХАР ДААТГАЛ 

Ард Даатгал ХК нь 2021 онд 2.4 тэрбум төгрөгийг олон улсын давхар даатгалын компаниудад шилжүүлж 
эрсдэлээ тараан байршуулсан бөгөөд өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулбал давхар даатгалын 
хураамж 2 дахин буурсан байна. Энэ нь 2021 оны хувьд ковидын хөл хорио бизнес, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны зогсонги байдалтай холбоотой.

Даатгалын хэлбэр
2020 он 2021 он

Дүн Эзлэх хувь Дүн Эзлэх хувь

Гэнэтийн осол, 
эмчилгээний 
даатгал

529.3 12.1%  564.0 24%

Хөрөнгийн даатгал 2,532 57.7%  667.0 28%

Ачааны даатгал 39.1 0.9%  40.4 2%

Барилга угсралтын 
даатгал

599.5 13.7%  539.7 22%

Газар тариалангийн 
даатгал

242.6 5.5%

Мал амьтдын 
даатгал

77.8 1.8%  67.9 3%

Хариуцлагын 
даатгал

356.9 8.1%  449.5 19%

Санхүүгийн даатгал 8.9 0.2%  70.4 3%

Нийт 4,386.1 100%    2,399 100%
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Бид давхар даатгалын хувьд ХБНГУ-ын Han-
nover Re давхар даатгалын компанитай 6 дахь 
жилдээ хамтран ажиллаж (Whole Account Excess 
of Loss) трити гэрээгээр нэгж даатгалын зүйлийн 
хувьд 2 сая долларын хариуцлагын хязгаар 
бүхий хамгаалалт авч, 2 сая доллараас давсан 
гэрээ болгоныг тухай бүрт нь (Facultative) давхар 

даатгалд хамруулан өнгөрсөн жилийн гэрээг 
үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Мөн олон улсын 
эрүүл мэндийн даатгал болон гадаад зорчигчдын 
даатгалыг Quota Share давхар даатгалд хамруулж 
дэлхийн бүх оронд үйлчлэх даатгалын цогц 
хамгаалалтыг бид харилцагчиддаа үргэлжлүүлэн 
үзүүлж ажиллаж байна.

Ард Даатгал ХК-ийн давхар даатгуулсан эрсдэлийн 57.2  хувийг Европын зах зээл, 35.3  хувийг Азийн зах 
зээл, 4.8  хувийг Монгол улсын давхар даатгалын зах зээлд, мөн 2.6  хувийг ОХУ-н зах зээлд AM Best А++ 
болон B+ үнэлгээ бүхий давхар даатгагч нарт эрсдэлийг тараан байршуулж ажилласан байна.

НӨХӨН ТӨЛБӨР

2021 онд Ард Даатгал ХК нь нөхөн төлбөрийн 
үйлчилгээгээр 5,608 даатгалын тохиолдолтой 
холбоотой 4.9 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн 
төлж, даатгуулагчдын өмнө хүлээсэн даатгалын 

гэрээний үүргээ бүрэн биелүүллээ. Даатгалын 
тохиолдлын тоо өнгөрсөн оноос 16% орчим 
өссөн боловч бид даатгалын гэрээний эрсдэлийг 
бууруулсанаар нийт нөхөн төлбөр 

50.52 57.22

9.37

40.11
35.32

2.6 14.85

Давхар даатгалын төрөл  Давхар даатгалын зах зээл
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болон нэгж нэхэмжлэлийн хэмжээг тогтвортой 
хадгалсан байна. Мөн өнгөрсөн онд үүссэн тээвэр 
ложистикийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж 
ачаа тээврийн даатгалын нөхөн төлбөр өссөн ба 

сэлбэг хэрэгслийн үнийн өсөлт зэрэг нь нийт нөхөн 
төлбөрийн хэмжээ бага зэрэг нэмэгдсэн үндсэн 
шалтгаан болсон.    

Даатгалын хэлбэр
2020 он 2021 он

Дүн Эзлэх хувь Дүн Эзлэх хувь

 Авто тээврийн хэрэгслийн 
даатгал

1142.1 24% 1017.4 20%

 Ачааны даатгал 135.7 3% 407.0 8%

 Гэнэтийн осол, эмчилгээний 
даатгал

799.6 17% 963.2 19%

 Жолоочийн хариуцлагын 
даатгал

1223.2 26% 1197.1 24%

 Зээлийн даатгал 529.8 11% 551.2 11%

 Хариуцлагын даатгал 59.1 1% 317.7 6%

 Хөрөнгийн даатгал 742.3 16% 277.7 6%

Бусад 86.9 2% 235.3 5%

Нийт дүн 4718.7 100% 4966.7 100%

Нийт олгосон нөхөн төлбөрийг даатгалын 
хэлбэрээр задлан харуулбал авто тээврийн 
хэрэгслийн даатгал 20 хувь буюу 1,238 нэхэмжлэл, 
жолоочийн даатгал 24 хувь буюу 1,651 нэхэмжлэл, 
хөрөнгийн даатгал 6 хувь буюу 112 нэхэмжлэл, 
үлдсэн хэсэг нь ачааны даатгал, гэнэтийн осол

эмчилгээний даатгал, зээлийн даатгал, хариуцлага 
бусад хэлбэрийн даатгалд тус тус хамаарахаар 
байна.

2021 оны хувьд нэгж нэхэмжлэлийн хэмжээ 978 
мянган төгрөг болж дунджаар өмнөх оноос 2 
мянган төгрөгөөр буурсан байна
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Х У В Ь Ц А А 
Э З Э М Ш И Г Ч Д И Й Н 
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Ард Даатгал компани 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 10,151 иргэн, аж ахуйн нэгж тус компанийн 
хувьцааг эзэмшиж байгаа бөгөөд оны эхнээс 8,082 хувьцаа эзэмшигчээр буюу 5 дахин нэмэгдэж, 
бидэнд итгэх хөрөнгө оруулагчдын итгэл өндөр байгааг дуулгахад таатай байна.          

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо

2018.10

1,359 1,713 1,637 1,983 2,069

3,476

8,142

8,743

10,108

10,093 10,151

2019.102 020.10 2021.10
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Мөн тайлант жилд 9.4 сая ширхэг хувьцаа эргэлтэнд орж, нийт 11.3 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдэн 
Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх хамгийн хөрвөх чадвар сайтай хувьцаануудын нэг байсаар байна. 
Хувьцааны үнийн хувьд тайлант жилд 705-1,800 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж, жилийн эцэст 1,319 
төгрөгийн үнэтэй хаагдснаар өнгөрсөн оны эцэстэй харьцуулахад 65 хувиар өсч компанийн зах зээлийн 
үнэлгээ 33.0 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 

Хувьцаа эзэмшигчид 2020  2021 

Ард Санхүүгийн Нэгдэл 11,338,675 45.35%

Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК 1,316,554 5.27%

Мандал Капитал Маркетс ҮЦК 1,269,868 5.08%

С.Оргил 1,164,822 4,66

Г.Бат-Эрдэнэ 1,164,822 4.66

Н.Мөнхнасан 1,140,742 4.56

Энержи Интернэйшнл Капитал ХХК 820,750 3.28

Бусад 6,783,767 27.14

Нийт 25,000,000 100.00
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2021 оны байдлаар 2020 

52 долоо хоног ₮705-₮1,800

Нийт хувьцааны тоо 25.0  сая ширхэг

Нийт арилжааны тоо 9.4 сая ширхэг

Нийт арилжаалагдсан тоо ₮11.3 тэрбум

Зах зээлийн үнэлгээ ₮33.0

Зах зээлийн ханш ₮1,319

EPS: ₮285

BVPS: ₮734

P/E=Үнэ/ашиг 4.6

P/B=Үнэ/Дансны үнэ ₮33.0

2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.102 021.11 2021.12
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К О М П А Н И Й Н 
З А С А Г Л А Л
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ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Бид 2018 онд IPO хийж Монголын Хөрөнгийн 
Биржийн хувьцааны 1-р ангилалд багтан анхдагч 
зах зээлийн захиалгаар 1,359 хувьцаа эзэмшигчтэй 
нээлттэй хувьцаат компани болсон ба 2021 оны 
12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар энэ тоо 10,151 
болж өсөөд байна. 

Ард Даатгал ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байх бөгөөд түүний 
чөлөөт цагт компанийн үйл ажиллагааг 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилогдсон 
9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Төлөөлөн Удирдах 
Зөвлөл удирдана. Ард Даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх 
удирдлагын чиг үүргийг хувь хүн буюу Гүйцэтгэх 
захирал хэрэгжүүлэх бөгөөд Гүйцэтгэх захирлыг 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс томилон ажиллаж 
байна. 
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийг өөрчлөн 
байгуулах, ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах, 
компанийн хэлбэрийг өөрчлөх зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэдэг бөгөөд 2021 оны 4 сарын 28-ны 
өдөр болсон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн байна. 

Үүнд:  
 1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хоёр жилийн  
  хугацаатай сонгосон.
 2. 2020 оны үйл ажиллагаа болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулж   
  батлуулсан байна. 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 
компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг 
тогтоох, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон 
ээлжит бус хурлыг зарлан  хуралдуулах, ТУЗ-ийн 
бүрэн эрхэд хамаарах асуудлуудаар шийдвэр 
гаргаж ажилладаг.   
2021 оны 4 сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлаас ТУЗ-ийн гишүүдийг 2 
жилийн хугацаатай сонгосон бөгөөд Компанийн 
тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.4-д “Хувьцаат 
компани болон төрийн өмчийн компанийн 
төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ес буюу түүнээс дээш 
гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс 
доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна” гэж 
заасны дагуу өнөөдрийн байдлаар 6 ердийн, 3 

хараат бус гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2021 онд нэг удаа 
эчнээгээр, нэг удаа ээлжит бус, таван удаа 
ээлжит хурал зохион байгуулсан бөгөөд хурлаар 
ногдол ашиг олгох тухай, ХЭХ хуралдуулах 
тухай, компанийн төсөв, улирал, жилийн эцсийн 
тайлан, аудитлагдсан тайлан болон бусад цаг 
үеийн асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрүүд гаргаж 
ажилласан байна. Мөн Ард Даатгал ХК-ийн 
ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, 
байнгын, мэргэшсэн байдлаар явуулах зорилгоор 
Аудитын хороо, Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин 
урамшууллын хороо, Санхүү, эрсдэл, хөрөнгө 
оруулалтын хороотой байна. 
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Чулуун Ганхуяг 

Гүйцэтгэх захирал,
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

Одончимэд Одбаяр  

ТУЗ-ийн гишүүн
Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Галбадрах Цогбадрах 

Гүйцэтгэх захирал
Ард Даатгал ХК 
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Батбилэг Золбоо  

Санхүү эрхэлсэн захирал
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

Чулуун Ганзориг

Гүйцэтгэх захирал,
Ард Экс ХХК

Сүхдорж Оргил  

Гүйцэтгэх захирал,
Мост Финтек ХХК
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Зоригт Ариун  

Төслийн удирдагч
Занаду Резиденс

Баатарзоригт Болорчимэг  

Үүсгэн байгуулагч
Өрөг.МН

Ичинхорлоо Сэр-Од  

Захирал
Монголын бизнес мэдээллийн бааз
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Ард Даатгал ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 2 сарын 
17-ны өдрийн №1/20-2 тоот тогтоолын дагуу 
компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас хувьцаа 
эзэмшигчиддээ нэгж хувьцаанд 34 төгрөг 
буюу цэвэр ашгийн 50 хувь болох нийт 850 
сая төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар 
шийдвэрлэсэн.
Ногдол ашгийг 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа 
эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдрөөр буюу 
2020 оны 4 сарын 9-ны байдлаар Ард Даатгал 
ХК-ийн хувьцааг эзэмшиж байгаа нийт хувьцаа 
эзэмшигчдэд олголоо.

Компанийн зарласан ногдол ашгийг 2020 оны 
5 сарын 20-ны өдөр “Үнэт Цаас Төвлөрсөн 
Хадгаламжийн Төв” ХХК-тай байгуулсан ногдол 
ашиг зуучлуулан тараалгах гэрээ байгуулан 
хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн 
дансанд шилжүүллээ.

НОГДОЛ АШГИЙН ТАЙЛАН 

Бид хувьцаа эзэмшигчдэдээ сүүлийн арав гаруй 
жилийн хугацаанд ногдол ашиг олгож ирсэн 
бөгөөд Ард Даатгал ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 
2 сарын 10-ны өдрийн №1/21 тоот тогтоолын 
дагуу компанийн 2020 оны цэвэр ашгаас хувьцаа 
эзэмшигчиддээ нэгж хувьцаанд 40 төгрөг 
буюу цэвэр ашгийн 48.15 хувь болох нийт 1 
тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар 
шийдвэрлэсэн бөгөөд 2021 оны 3 сарын 31-ний 
өдрийн байдлаар Ард Даатгал ХК-ийн хувьцааг 
эзэмшиж байгаа нийт хувьцаа эзэмшигчдэд 
олголоо.

Компанийн зарласан ногдол ашгийг 2021 
оны 7 сарын 2-ны өдөр “Үнэт Цаас Төвлөрсөн 
Хадгаламжийн Төв” ХХК-тай ногдол ашиг 
зуучлуулан тараалгах гэрээ байгуулан хувьцаа 
эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн 
дансанд шилжүүлсэн.
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Н И Й Г М И Й Н 
Х А Р И У Ц Л А Г А
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Ард Даатгал компанийн зүгээс харилцагч 
байгууллагууддаа гэрээний хугацаанд даатгалын 
тохиолдолд болон эрсдэлийг удирдахад чиглэсэн 
арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг. 
Энэхүү ажлын хүрээнд даатгалын үйл ажиллагааны 
шинжилгээг хагас жил тутамд хийж, учирсан 
эрсдэлүүдэд харьцуулсан судалгаа гаргаж, түүнд 
тохирсон зөвлөгөө, сургалт, семинаруудыг тогтмол 
зохион байгуулсаар байна. 

Харилцагчдынхаа цаг завыг хэмнэх, гэрээ 
хүргэлтийг хялбар болгох ажлын хүрээнд утсаар, 
цахимаар даатгал хийн даатгуулагчийн байгаа 
газарт нь шуудангаар хүргэн өгөх үйлчилгээг 
үзүүлж байна. 

Мэдээлэл технологи, цахим хэрэглээ өдрөөс өдөрт 
нэмэгдэж байгаа өнөө үед бүх төрлийн даатгалыг 
харилцагчдад хурдан шуурхай хүргэх зорилгоор 
Ард Аппаар даатгалын үйлчилгээг үзүүлж байгаа. 

Ковид-19 цар тахлын үед, түүнчлэн хөл хорионы үед 
ажиллаж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн 
аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын ажиллагсдад 
зориулж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
Ковид-19 өвчний эрсдэлээс хамгаалсан “Ковидын 
даатгалын” бүтээгдэхүүн шинээр зах зээлд 
нэвтрүүлсэн бөгөөд тус даатгалаар нийт 400 гаруй 
сая төгрөгийн нөхөн олговор олгон даатгуулагчдад 
санхүүгийн бодит туслалцаа үзүүлэн ажилласан 
байна. 
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Харилцагч, даатгуулагчдынхаа цаг завыг хэмнэх, 
эрүүл мэндийг хамгаалах, даатгалын үйлчилгээг 
илүү ойр болгох үүднээс нөхөн төлбөрийн 
материалыг цахимаар claims@arddaatgal.mn 
хаягаар хүлээн авч шийдвэрлэдэг боллоо. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Улаанбаатар 
хотоос гадна орон нутгийн замд замын 
хөдөлгөөний ослоос сэргийлэх самбар 
байршуулах, сургууль, цэцэрлэгийн орчинд 
анхаарах тэмдэг байршуулах, жолооч нарт ослоос 
сэргийлэх санамж тараах, нийтийн гудамж, талбай 
цэвэрлэх, ариутгалын бодис, хамгаалах хэрэгсэл 
хандивлах зэрэг ажлуудыг шат дараатай зохион 
байгууллаа. 

Монгол улсын 21 аймаг, 265 сумдад оршин суугаа 
иргэдэд санхүүгийн бүхий л төрлийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг хүргэх, мэдээлэл түгээх зорилгын 
хүрээнд Ард Санхүүгийн Нэгдлээс хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Ардын Брокер”, “Илгээлтийн 
Эзэд” төслүүдэд хамтран оролцлоо. 

Ард Санхүүгийн нэгдэл болон бусад охин 
компаниудтай хамтран Ид Шидийн орон төслийг 
дэмжин хамтран ажиллав. 

Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон бусад охин 
компаниудтай хамтран Ковидын цар тахлын улаан 
бүсэд ажиллаж буй сувилагч нарт 100,000,000 
төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний АрдКойны дэмжлэг 
үзүүлэв. 
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Дунд сургуулийн сурагчдын дунд зохион 
байгуулагддаг Дуулиан-2020 заалны 
хөлбөмбөгийн тэмцээнийг 7 дахь жилдээ дэмжин 
ажиллав. 

Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоотой хамтран 
ажиллаж Азийн аварга шалгаруудах тэмцээнд 
оролцож буй тамирчдын гэнэтийн ослын 
даатгалын хариуцан ажилласан бөгөөд баг 
тамирчид тэмцээндээ амжилттай оролцож ирлээ. 

Цахим гүйлтийн дэлхийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнд Монголын талаас төлөөлөн зохион 
байгуулж буй MGL RUNNING CHANNEL-тай 
хамтран ажилласан. Тус тэмцээнд  Ард Даатгал 
компани ивээн тэтгэгчээр ажилласан бөгөөд 
Монголын талаас эхний 4 байрт шалгарсан 
тамирчдад АрдКойны урамшуулал олгосон. 

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, замын хөдөлгөөнд 
оролцогч нарт зориулж замын хөдөлгөөнд 
соёлтой оролцохыг уриалсан “Яагаад” төслийг 
хэрэгжүүлсэн. 

Нэг тэрбум мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд Ард Санхүүгийн Нэгдлийн бүх охин 
компаниудын ажилчид хамтран мод тарьлаа. 

Төв шуудан салбар 
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Х Ү Н И Й  Н Ө Ө Ц
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2021 оны байдлаар Ард Даатгал ХК нь хөл хорио, 
эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үл хамааран 
ажлын байрыг тогтвортой авч үлдэх бодлогын 
хүрээнд 100 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 
амжилттай ажилласан байна. Улаанбаатар 
хотын бүх дүүрэг, Эрдэнэт, Дархан хотууд 
болон бүх аймаг орон нутагт нийтдээ 24 салбар 
төлөөлөгчийн газраар дамжуулан  Монгол улсыг 
бүхэлд нь хамарсан борлуулалтын сүлжээг 
хэдийнээ бий болгосон төдийгүй 100 гаруй 
борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
бүхий төлөөлөгчидтэй ажиллаж байна. 
Нийт ажиллагсдын 80 гаруй хувийг санхүү, эдийн 

засаг, даатгал, хууль эрх зүй, бизнесийн удирдлага, 
менежмент болон авто инженер, эрүүл мэндийн 
салбарын мэргэжилтнүүд эзэлж байгаа ба 40 
гаруй хувь нь магистрын зэрэг хамгаалжээ.  
Компани Монгол улсын даатгалын зах зээлд 
5-20 жил ажиллаж байгаа даатгалын чадварлаг 
боловсон хүчнийг бүрдүүлэн, олон жилийн турш 
эгнээндээ нэгтгэн ажилласны үр дүнд нийт 
ажиллагсдын 60 гаруй хувь нь таваас дээш жил 
ажиллаж туршлага хуримтлуулсан, зах зээлд 
хамгийн туршлагатай ажилтнуудтай компани 
болсон байна. 
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Манай компанид Их Британи, БНХАУ, ХБНГУ, 
Хонгконг, Сингапур, ОХУ, Япон, Энэтхэг, Малайз, 
Вьетнам зэрэг улсуудад даатгалын сургалтанд 
хамрагдсан Лондонгийн даатгалын институтээс 
олгосон олон улсын даатгалын зах зээлд ажиллах 
эрх бүхий чадварлаг, мэдлэг, туршлага арвин 
мэргэжилтнүүд ажилладаг. 

Бид ажиллагсдаа давтан сургах, багаар ажиллах 
чадварыг хөгжүүлэхэд анхаардаг бөгөөд гадаад 
болон дотоодын мэргэжлийн сургалтуудад 
цахимаар хамруулан ажиллалаа. 

Ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарах 
хүрээнд хувийн эрүүл мэндийн даатгалд 
хамруулахаас гадна ирээдүйн хуритлалыг 
бий болгох үүднээс тэтгэврийн хуримтлалын 
санд хамруулан, мөн компанийнхаа хувьцааг 
эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлэн 
ажилладаг. 


