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2007
�асБанкны 1,700 гаруй 
ажиллагсдад урт

угацааны 
уримтлал
үүсгэж, ан
ны МТНД ��К
үүсгэн байгуулагдав.

2012
Ард Сан
үүгийн Нэгдэл


увьцаат компанийн
ажиллагсдын 
уримтлалыг

үүсгэв.

2016
Ард Сан
үүгийн Нэгдэл

увьцаат компаниас 1 тэрбум
төгрөгийн 
өрөнгө оруулалт 
ийв. 
Компанийн нэр өөрчлөгдөж 
Ард Лайф ��К болов.

2020
�увийн нэмэлт 

тэтгэврийн ту
ай 
уулийн 
төсөл боловсруула
 ажлын 


эсэгт оров. 
10,000 
арилцагчтай болов.

2021
Компанийн нэр өөрчлөгдөж
Ардын Тэтгэврийн Данс ��К болов.
100,000 
арилцагчтай болов.

2022
15 жилийн ой то
иов.

141,000 
арилцагчтай болов.

2023
Дижитал 
увьсгал,
ца
им шилжилтийн

өгжлийн жил.
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БАГЦ СОНГОНО4 5 6



Тогтмол өгөөж    100%

Тогтмол өгөөж
   

50%

50%
өрөнгө оруулалтын 

өгөөж

   

33.3%

33.3%

33.3%

Тогтмол өгөөж

гө оруулалтын өгөөж 

5-10 жил

11-15 жил
16-20 жил

17.2%

17.8%

18.4%

21-25 жил
26 ба түүнээс 
дээш жил 

19%
19.6%

5-10 жил

11-15 жил
16-20 жил

17.2%

18.4%

19.6%

21-25 жил
26 ба түүнээс
дээш жил 

20.7%
21.9%

5 жил + 19.6%

жил бүр өөр байна. 

жил бүр өөр байна. 

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай

эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

ГУРВАЛСАН БАГЦ
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10 жил
20 жил
30 жил

17.2%

18.4%
19.6%

   

10 жил
  

                         2017 онд 40% өгөөж
  2018 онд 24% өгөөж
  2019 онд 20% өгөөж
  2020 онд 20% өгөөж
  2021 онд 22% өгөөж
                        

20 жил

30 жил

17.2%

19.6%

21.9%

15%

15%
15%

Өгөөж

Өгөөж

10 жил
20 жил
30 жил

19.6%

19.6%

19.6%

15%

15%

15%

Өгөөж

 

 

 

ТООЦООЛОЛ

- �өрөнгө оруулалтын өгөөж (�өрөнгө оруулалтын өгөөжийг дунджаар 15 �увиар
    тооцов.)

- Тогтмол өгөөж

- �өрөнгө оруулалтын өгөөж (�өрөнгө оруулалтын өгөөжийг дунджаар 15 �увиар
    тооцов.)

- Тогтмол өгөөж

Эрүүл мэнд, 
гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ:

Насны �язгаар:
�10,000,000 | �20,000,000

Эмэгтэй: 55 нас �үртэл
Эрэгтэй: 65 нас �үртэл

Орлого �ий� доод дүн:
Орлого �ий� дээд дүн:
Насны �язгаар:

�50,000
�язгаар бай�гүй
Бү� насны иргэд

Орлого �ий� доод дүн:
Орлого �ий� дээд дүн:
Насны �язгаар:

�50,000
�язгаар бай�гүй
Бү� насны иргэд

Орлого �ий� доод дүн: �60,000 | �90,000

	23,022,246
	130,770,054
	832,029,643

	172,667
	980,775

	6,240,222

	16,296,729
	87,180,037
	403,970,737

	122,225
	653,850

	3,029,781

Сар бүрийн
тэтгэвэр

Сар бүрийн
тэтгэвэр

Сар бүрийн
тэтгэвэр

* �уримтлагда� дүнг та нэг удаагийн эс�үл сар бүрийн тэтгэвэр �элбэрээр ава� боломжтой.
* Сар бүрийн тэтгэвэр ава�даа та насан туршдаа эс�үл өөрийн тэтгэвэр ава� �угацааг тодор�ойлон авч болно.
* �уримтлалын үлдэгдэлд тооцо� өгөөжийн �увийг өөрчлө� үндэслэл нь Төв Банкны бодлогын �үүгээс шалтгаална.
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Өөрийн төлөвлөгөөний
   дагуу тэтгэвэрт гарна

�өрөнгө оруулалтын
                 өндөр өгөөж

              Нийлмэл аргаар
 бодогдо� өндөр өгөөж

Эрүүл мэнд, гэнэтийн
ослын даатгал

�уримтлал барьцаалуулан зээл ава


Өвлөгдө� �өрөнгө

Гар утсаараа �уримтлалаа 
�янаж, удирда� 

�урдацтай өсө
 
уримтлал
Байгууллагаас таны 
уримтлалд орлого 
ийнэ
�өрвө
 чадвартай 
уримтлал

Ажиллагсдаа удаан тогтвортой ажиллуула
 
өшүүрэг
Ажиллагсдадаа сан
үүгийн нэмэлт баталгааг бий болгоно
�өрөнгийн за
 зээлд Ард Сан
үүгийн Нэгдэл �К-ийн 
                      чадварлаг багаар 
өрөнгөө удирдуула
 боломж
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ГУРВАЛСАН БАГЦЫН
ЭРҮҮЛ МЭНД, 
ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

0-60

0-55

эмийн сан
Монгол улс

0-60

0-55

Багц 1 Багц 2

Жилийн бодит өгөөж 19.6%
ТОГТМОЛ ӨГӨӨЖ

ЭРҮҮЛ МЭНД, ГЭНЭТИЙН
ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгуулагчийн нас
(эрэгтэй)
Даатгуулагчийн нас
(эмэгтэй)

Эмнэлэг, эмийн сан

нутаг

Нийт үнэлгээ (жил бүр)
Эрүүл мэндийн даатгал
Гэнэтийн ослын даатгал
Нас баралтын даатгал

Амбулаторийн
эмчилгээний төлбөр
Яаралтай тусламжийн
өрөө
Мэс засал /Жижиг
мэс ажилбарууд/

20% 20%

health@arddaatgal.mn
f

Жишээ нь:
Багц 1-ийг сонгосноор танд 3 төрлийн данс үүсэж, сар

мэнд гэнэтийн ослын даатгалын гэрээний 

Тэтгэвэрт гартлаа эрүүл мэнддээ санаа 

Сар бүрийн тогтмол орлогын дүн:

Д
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�увьцаа, тогтмол өгөөжтэй
�өрөнгө оруулалт



info@ardpension.com

77003322

@ArdPension

ardpension

Ard Pension

www.ardpension.com


