
АГААРЫН ХӨЛӨГ & ТУСГАЙ ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

SYNNEX Иргэний болон ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчид, агаарын орон зай & навигацын үйлчилгээ, нисэх 
буудал болон газрын үйлчилгээ үзүүлэх явцад учирч болох бүх төрлийн эрсдэлийг удирдах олон улсын стандартад нийцсэн 
даатгал & давхар даатгалын програмуудыг олон улсын даатгалын зах зээл дээр өрсөлдөхүйц үнэ, даатгуулагч бүрийн 
онцлогт тохирсон оновчтой даатгалын нөхцөлийг санал болгон,  эрсдэлийг Ллойдс болон олон улсын даатгалын зах зээлд 
байршуулан ажилладаг.

• Агаарын хөлгийн их бие, эд анги, сэлбэг хэрэгслийн даатгал
• Агаарын тээвэрлэгчийн гуравдагч этгээд болон зорчигчид учруулах хариуцлагын даатгал
• Агаарын хөлгийн их биед учруулах дайны эрсдэлийн даатгал
• Агаарын тээврийн хөлгийн их бие, эд ангийн өөрийн хүлээх хариуцлагын даатгал
• Агаарын тээврийн хөлгийн их бие (сэлбэг хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хамт)-ийн дайны эрсдэл болон түүнтэй холбоотой 

бусад эрсдэлийн даатгалын гэрээ
• Дайн, агаарын хөлгийг булаах, барьцаалах болон түүнтэй холбоотой бусад эрсдэлийн улмаас иргэний агаарын тээвэрлэгчийн 

гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал 
• Терроризмийн даатгал
• Нисэх багийн гишүүдийн гэнэтийн ослын даатгал
• Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас үүссэн нисгэгчид нисэх эрхээ алдах эрсдэлийн даатгал

Иргэний болон ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгчийн хувьд

Нисэх буудал, навигацын үйлчилгээ үзүүлэх явцад шаардлагатай даатгалын хамгаалалт

• Нисэх буудлын хариуцлагын даатгал
• Навигацын үйлчилгээ үзүүлэх явцад гуравдагч этгээдэд учруулах хохиролын хариуцлагын даатгал
• Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
• Нисэх буудал дээрх нефть бүтээгдэхүүний агуулахын хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгал
• Нисэх буудал, навигацын тоног төхөөрөмжийн даатгал
• Ангарын хөрөнгийн даатгалын эрсдэлийн даатгал
• Ангарын хариуцлагын даатгал

SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

Зах зээлийн туршлага Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж

Эрсдэлийн байршуулалт&Даатгагч, давхар
               даатгагчийн зэрэглэл

Агаарын тээврийн салбарын 
          даатгуулагч онгоцны тоо
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МУ-ын нийт агаарын хөлгийн 94%-
ийг шууд болон давхар даатгалын 
брокероор томилогдон даатган, 
эрсдэлийг ОУ-ын зах зээлд байршуулан 
ажиллаж байна.

МУ-ын нийт агаарын хөлгийн

94%

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид санал 

болгодог.

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд 
таны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан 
боловсруулж,  даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн 

ажиллана.
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Нөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөр, хуулийн баг 
даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 

гэрээнд заасны дагуу хамгийн 
богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 

барагдуулан ажиллах нь бидний 
үүрэг юм.

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон 

даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ДААТГАЛ

Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар
                 даатгагчийн зэрэглэл

SYNNEX Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээны даатгал нь хувь хүний болон хувиараа бизнес эрхлэгчид зориулагдсан 
даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Тус даатгал нь бизнес эрхлэгчдыг бие даан нөхөн төлөх боломжгүй хохиролоос хамгаалж эдийн 
засгийг тогтвортой байлгахад тусалдаг бөгөөд ингэснээр бизнес эрхлэгчдыг эрсдэлтэй өндөртэй нөхцөл байдалд ч үйл 
ажиллагааг хэвийн явуулах боломжийг олгодог. 

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээны салбарын даатгал нь бизнесийг гэнэтийн осол, шүүхийн нэхэмжлэл, байгалийн гамшиг 
болон бусад сөрөг үйл явдлуудаас үүдэлтэй санхүүгийн алдагдалаас хамгаалдаг. 

• Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал
• Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал
• Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
• Өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал
• Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал 
• Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
• Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал

• Бэлэн мөнгөний даатгал 
• Төлбөрийн тасалдлын даатгал
• Зээлийн эрсдлийн даатгал 
• Бизнесийн тасалдлын даатгал 
• Гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал 
• Гэрээний хариуцлагын даатгал 
• Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны даатгал

• Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал 
• Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
• Эмнэлэг эмчилгээний зардлын даатгал

• Барилга байгууламжийн даатгал
• Оффисын даатгал
• Бараа материалын үлдэгдэлийн даатгал 
• Эд хөрөнгийн даатгал 
• Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал 
• Үйлдвэр тоног төхөөрөмжийн даатгал
• Агуулахын даатгал

• Лангууны барааны даатгал 
• Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал 
• Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
• Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

• Дотоод ачаа тээврийн даатгал
• Гадаад ачаа тээврийн даатгал
• Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

 

SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж түүнд тохирсон 

даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны 
эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, 

даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид 

санал болгодог

Даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 
гэрээнд заасны дагуу хамгийн 

богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 
барагдуулан ажиллах нь бидний 

үүрэг юм.

Бид олон улсын өндөр нэр хүнд бүхий 
60 орчим давхар даатгалын түнш 

байгууллагуудтай хамтран ажилладаг
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SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж Нөхөн төлбөр

Эрсдэлийн байршуулалт&Даатгагч, давхар
               даатгагчийн зэрэглэл

SYNNEX Барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн бүх эрсдэл (CAR) даатгал нь барилгын төсөл дээр үүсэх эрсдэлийн хоёр үндсэн 
төрөл болох эд хөрөнгийн хохирол, гуравдагч этгээдийн гэмтэл, хохирлын нэхэмжлэлийг хамгаалалтыг багтаадаг стандартын 
бус даатгалын бодлого юм. Эд хөрөнгөнд учирсан хохирол нь барилга байгууламжийг зохисгүй барих, засварын явцад гарсан 
хохирол, талбай дээр түр зуурын ажил хийх явцад гарах эвдрэл зэрэг хохирлууд хамаарна.

Барилга угсралтын бүх эрсдэл (EAR) даатгал нь аливаа төрлийн машин механизм, үйлдвэр, төмөр хийцийг босгохтой 
холбоотой бүх төрлийн эрсдэл, түүнчлэн угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаатай холбогдуулан эд хөрөнгийн гэмтэл, гуравдагч 
этгээдийн биед учирсан гэмтэлтэй холбоотой нэхэмжлэлийг хамгаалдаг.

• Барилга угсралтын ажлын даатгал
• Барилга угсралтын бүх эрсдэлийн даатгал
• Тоног төхөөрөмжийн даатгал
• Хөрөнгийн даатгал
• Бараа материалын даатгал
• Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал 
• Тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал
• Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
• Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал
• Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
• Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал

• Барилга угсралтын хариуцлагын даатгал
• Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
• Операторын хариуцлагын даатгал
• Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
• Гэрээний хариуцлагын даатгал
• Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
• Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал
• Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
• Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны даатгал
• Гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал

CAR: Барилга угсралтын гүйцэтгэгч: Зам, гүүр, хонгил, нисэх онгоцны буудал, боомт, усан цахилгаан станц, далан, уурхай зэрэг 
дэд бүтцийн төслүүдэд.

EAR:Барилга угсралт: аж үйлдвэрийн үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан станц, төмөрлөгийн үйлдвэр, цементийн 
үйлдвэрүүд

Газрын тос, Нефть, байгалийн хийн даатгал нь газрын тос, хийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас үүдсэн аливаа осолоос 
хүний амь нас, хүрээлэн буй орчин, эд хөрөнгийг хамгаалсан даатгалын бодлого юм.

Нефть, байгалийн хийн үйлдвэрлэл нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шат бүрт өвөрмөц эрсдлийг бий болгодог бөгөөд 
тус даатгал нь газрын тосны бүх гурван сегментэд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын эрсдлийг хамгаалах төрөл бүрийн 
төлөвлөгөө гаргаж өгдөг. Газрын тос, байгалийн хийн салбарын даатгалын бодлогыг өвөрмөц болгодог зүйл бол хүн, амьтан, 
хүрээлэн буй орчныг аюулгүй байлгах үүднээс энэ салбарт мөрдөж буй улсын болон холбооны дүрэм журмыг хангах юм.

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ДААТГАЛ

Бид таны бизнесийн үйл 
ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж, түүнд тохирсон даатгалын 

хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны 
эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, 

даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 
гэрээнд заасны дагуу хамгийн 

богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 
барагдуулан ажиллах нь бидний 

үүрэг юм.

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид 

санал болгодог

Бид олон улсын өндөр нэр хүнд бүхий 
60 орчим давхар даатгалын түнш 

байгууллагуудтай хамтран ажилладаг
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Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны 
эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, 

даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид 

санал болгодог

Бид олон улсын өндөр нэр хүнд бүхий 
60 орчим давхар даатгалын түнш 

байгууллагуудтай хамтран ажилладаг

АЖИЛТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж

Эрсдэлийн байршуулалт&Даатгагч, давхар
               даатгагчийн зэрэглэл

SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

SYNNEX Ажилчдын эрүүл мэндийн даатгал- ажилтны тэтгэмж олгох хөтөлбөрийн удирдлагад гарсан алдаа, дутагдлын 
төлөө ажил олгогчийн хариуцлага, тухайлбал тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн талаар ажилчдад зөвлөгөө өгөхгүй үүднээс гарах 
алдаа дутагдлыг хамгаална. 

Энэхүү даатгал нь ажил олгогчоос одоогийн ажилчдад багц даатгалын хөтөлбөр хэлбэрээр санал болгож болгож байна. Энэ 
нь тухайн компанид ажилчдыг татах, авч үлдэх арга хэрэгсэл давуу тал болж өгдөг. 

Эрүүл мэнд

• Эрүүл мэндийн даатгал
• Хүнд өвчтөн эрсдэлийн даатгал
• Хорт хавдарын даатгал
• Өндөр хамгаалалтай эрүүл мэндийн даатгал

Амь нас

• Амь насны даатгал
• Зээлдэгчийн амь насны даатгал
• Насан туршийн амь насны даатгал

Тэтгэвэр

• Тэтгэвэрийн даатгал
• Хугацаат тэтгэвэрийг даатгал

Хуримтлал

• Хуримтлалын даатгал
• Боловсролын хуримтлалын даатгал

Гадаадад зорчигчдын эрүүд мэндийн даатгал
Гэнэтийн осолын даатгал
Ажилтны эрүүл мэндийн даатгал
Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал

Дотоодод аялагчын даатгал (ON-SITE COVER)
Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
Эмчилгээний зардалын даатгал

Амь нас эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдхүүн

АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛ

Нөхөн төлбөр

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон 

даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.

Даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 
гэрээнд заасны дагуу хамгийн 

богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 
барагдуулан ажиллах нь бидний 

үүрэг юм.

Гүйцэтгэх захирал
Д.Нандин-эрдэнэ / Nandin-Erdene@synnex.mn/

Утас
976  99105227

Web
Synnex.mn

               Дэд Захирал
               М.Даваадэлгэр / Davaadelger@synnex.mn/
 
               Утас 
               976  99104572

                 Web
               Synnex.mn



ТРИЙТИ БАГЦЫН ДААТГАЛ

Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж

Эрсдэлийн байршуулалт&Даатгагч, давхар
               даатгагчийн зэрэглэл

SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

SYNNEX Улс орны бизнес, эдийн засгийн цар хүрээ тэлэхтэй зэрэгцэн тохиолдож болзошгүй эрсдэлийн хэмжээ ч 
өсөн нэмэгдэж байдаг. Эрсдэл олон хүчин зүйлээс шалтгаалах тусам учирч болох хохирлын хэмжээ нэмэгдэж, даатгалын 
компаниудын хувьд түүнийг нөхөн төлөх чадавхийн асуудал хөндөгдөж эхэлдэг байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх арга зам 
нь давхар даатгалын тогтолцоо юм.

SYNNEX-ийн ажиллах зарчим

• Харилцагчдын одоогийн даатгал, давхар даатгалын үйлчилгээг эргэн нягтлах
• Харилцагчдад оновчтой тохирсон даатгал, давхар даатгалын хөтөлбөрийг боловсруулах
• Харилцагчдад хамгийн тааламжтай даатгалын шийдэл, өрсөлдөхүйц үнийн саналыг олох
• Өрсөлдөхүйц нөхцөлтэйгээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг олон улсын даатгалын зах зээлд байршуулах
• Даатгалын хөтөлбөрийн явцыг хянаж, нөхөн төлбөрийг барагдуулах

Бид даатгалын компаниудын эрсдэл даах чадвар, төлбөрийн чадварын байдалд дүн шинжилгээ хийн харилцагчдад олон 
улсын давхар даатгалын өндөр нэр хүнд бүхий компаниудад давхар даатгуулахыг санал болгон, тухайн гэрээг өрсөлдөхүйц 
нөхцөлөөр олон улсын зах зээлд байршуулан ажилладаг. Бид олон улсын өндөр нэр хүнд бүхий 60 орчим давхар даатгалын 
түнш байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.

Гол түнш байгууллагууд

Эдгээр байгууллагууд нь олон улсны зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагуудаас дор дурдсан үнэлгээтэй тэнцэхүйц болон 
түүнээс дээш үнэлгээ бүхий корпорациудад давхар даатгалын гэрээг зуучлан ажилладаг.

Standard &Poorsболон Fitch Rating-ын  - “BBB”
Moody’s корпорацийн  - “BAA” үнэлгээ
A.M.Best агентлагын  - “ А+”

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны 
эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, 

даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид 

санал болгодог

Олон улсын даатгалын зах зээл
дээр давхар даатгалын хөтөлбөрийг 

байршуулан ажилладаг

Нөхөн төлбөр

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон 

даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.

Даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 
гэрээнд заасны дагуу хамгийн 

богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 
барагдуулан ажиллах нь бидний 

үүрэг юм.

Гүйцэтгэх захирал
Д.Нандин-эрдэнэ / Nandin-Erdene@synnex.mn/

Утас
976  99105227

Web
Synnex.mn

               Дэд Захирал
               М.Даваадэлгэр / Davaadelger@synnex.mn/
 
               Утас 
               976  99104572

                 Web
               Synnex.mn

               Дэд Захирал
               М.Даваадэлгэр / Davaadelger@synnex.mn/
 
               Утас 
               976  99104572

                 Web
               Synnex.mn



Оновчтой шийдэл

Туршлага 10+ Өрсөлдөхүйц хураамж

Эрсдэлийн байршуулалт & Даатгагч, давхар
                даатгагчийн зэрэглэл

УУЛ УУРХАЙН ДААТГАЛ

SYNNEX Уул уурхайн даатгал нь бизнесийн даатгалын төрөлжсөн хэлбэр юм. Таны уул уурхайн компанид тухайн салбарын 
аюулаас хамгаалахын тулд шаардлагатай байж болох бүх хамгаалалт, сонголтуудыг санал болгодог. Ихэнх бизнесийн 
даатгалын бодлогын нэгэн адил дээрх даатгал нь хариуцлага, эд хөрөнгө, орлогын хамгаалалтыг хамт авч болдогоороо давуу 
талтай

Уул уурхайн даатгалын бүтээгдхүүн нь уул уурхайн бизнес эрхлэгчид тус салбарын өвөрмөц онцлогтой хэд хэдэн хамгаалалт 
санал болгож байна.

• Уул уурхайн хөрөнгийн даатгал
• Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал 
• Тусгай зориулалтын машин механизмийн даатгал
• Барилга байгууламжийн даатгал
• Тоног төхөөрөмжийн даатгал
• Суурилуулсан болон зөөврийн тоног төхөөрөмжийн даатгал
• Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 
• Ерөнхий хариуцлагын даатгал
• Операторын хариуцлагын даатгал
• Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
• Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал
• Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
• Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал
• Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
• Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
• Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
• Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

SYNNEX -тэй ажилласнаар үүсэх давуу талууд 

Дотоодын даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн түвшинд таны 
эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх байж даатгалын бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, гэрээний нөхцөлүүдийг тусгайчлан боловсруулж, 

даатгуулагчийн эрх ашигийг төлөөлөн ажиллана.

Зах зээлийн боломж нөхцөлд 
тааруулсан хураамжийг бид 

санал болгодог

Бид олон улсын өндөр нэр хүнд бүхий 
60 орчим давхар даатгалын түнш 

байгууллагуудтай хамтран ажилладаг

Нөхөн төлбөр

Бид таны бизнесийн үйл ажиллагаанд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, түүнд тохирсон 

даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон улсын байгуулагуудтай 

хамтран хүргэдэг.

Даатгуулагчдад учирсан хохирлыг 
гэрээнд заасны дагуу хамгийн 

богино хугацаанд, чирэгдэлгүйгээр 
барагдуулан ажиллах нь бидний 

үүрэг юм.

Менежер
Г.Хулан / Khulan@synnex.mn/

Утас
976  99163599
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