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БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХҮРГЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ
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CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID
Нэрлэсэн газар хүртэл тээвэрлэлт, даатгал төлөгдсөн
1. Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан
авагчтай тохирсон хүргэлт хийх нэрлэсэн газарт хүргэх
тээвэрлэгчийг өөрөө сонгон тээвэрлэлтийн гэрээ хийж,
даатгуулан тээврийн зардал болон даатгалын
төлбөрийг төлж бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх”
нөхцөл.
2. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт хийх
нэрлэсэн газар буулгах үүрэг хүлээдэггүй. Худалдан
авагч буулгадаг эсвэл буулгалтын зардал, эрсдэлийг
өөрөө хүлээж худалдагчаар буулгуулна.
3. Бараа, бүтээгдэхүүний даатгал – Худалдагч нь бараа,
бүтээгдэхүүнийг нэрлэсэн газар хүргэх хүртэлх
алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэлийг худалдан
авагчийн өмнөөс хариуцаж даатгалын гэрээ хийдэг.
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CIP НӨХЦӨЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХҮРГЭЛТ

• Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт хийх нэрлэсэн газар
дээр буулгах үүрэг хүлээдэггүй. Худалдан авагч буулгадаг эсвэл
буулгалтын зардал, эрсдэлийг өөрөө хүлээж худалдагчаар
буулгуулна.
• Энэ нөхцөлөөр худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг нэрлэсэн
газар хүргэх хүртэлх алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэлийг
худалдан авагчийн өмнөөс хариуцаж даатгалын гэрээ хийдэг.
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CIP НӨХЦӨЛИЙН ОНЦЛОГ ТАЛУУД
• Эрсдэл, зардал өөр газарт худалдагчаас худалдан авагч руу шилждэг. Худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг нэрлэсэн хүргэх газар хүртэл даатгуулснаар эрсдэл нь даатгалаар тодорхой
хэмжээнд хаагддаг.
• Худалдагчийн авах даатгал нь хохирлыг нөхөн төлөх хамгийн доод хэмжээтэй. Энэ нь бүрэн
хэмжээний даатгал биш.
• Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн өмнөөс даатгуулдаг. Бараа,
бүтээгдэхүүнийг анхны тээвэрлэгчид ачуулснаар алдагдал, эвдрэл, гэмтлийн эрсдэл худалдан авагч
руу шилждэг.
• Худалдагч тээвэрлэлтийн зардал болон даатгалын төлбөрийг хүргэлт хийхээр тохирсон газар хүртэл
төлдөг.
• Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахад шаардлагатай бүрдүүлэлт, үзлэг, шалгалтыг
хариуцна.
• Хэрвээ худалдан авагч даатгалын хамгаалалт, нөхөн төлбөрийн хэмжээг өсгөхөөр бол худалдан
авагчтай тохиролцох эсвэл өөрөө нэмэлт даатгал авч болно.
• Бараа, бүтээгдэхүүн худалдагчийн гэрээлсэн тээврийн хэрэгсэлд ачигдсанаас хойших эрсдэлийг
худалдан авагч хүлээдэг. Худалдагчийн авсан даатгалаар энэ эрсдэл тодорхой хэмжээгээр буурдаг.
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CIP НӨХЦӨЛИЙН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГЛАЛ
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CIP НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ
ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА, ЗАРДАЛ
Хүлээх үүрэг хариуцлага, зардал

ХУДАЛДАГЧ ХУДАЛДАН
АВАГЧ

1. Барааны баглаа, боодол, тэмдэглэгээ, шошго
2. Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт, үзлэг шалгалт
3. Анхдагч тээвэрлэлт (үндсэн тээвэрлэгч рүү)-ийг
гэрээлэх, төлөх
Анхдагч тээврийн хэрэгсэлд ачих
Анхдагч тээврийн хэрэгслээс буулгах
4. Үндсэн тээвэрлэлтийг гэрээлэх, төлөх
Үндсэн тээврийн хэрэгсэлд ачих
Үндсэн тээврийн хэрэгслээс буулгах
5. Эцсийн тээвэрлэлт (худалдан авагч руу)- ийг гэрээлэх,
төлөх
Эцсийн тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
6. Импортын гаалийн бүрдүүлэлт, үзлэг шалгалт
7. Даатгал
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CIP БОЛОН БУСАД НӨХЦӨЛҮҮД
Худалдагч
Талуудын хүлээх үүрэг,
төлбөр, хариуцлага, эрсдэл
Зардлын харьцуулсан хэмжээ $
Барааны баглаа боодол
Барааны тэмдэглэгээ, шошго
Эскпортын зөвшөөрөл
Ачаа дамжуулагчийн төлбөр
Үндсэн тээвэрлэгч рүү хүргэх
Үндсэн терминалын хураамж
Усан онгоцонд ачуулах хураамж
Усан тээвэр/ агаарын тээвэр
Экспортын барааг дамжуулагчийг
сонгох
Далайн даатгал
Үндсэн тээвэрлэгчээс ачааг буулгах
хураамж
Очих газрын терминалын хураамж
Тээвэрлэгчийг сонгох
Хилээр орох шаардлагууд
Гаалийн үзлэг шалгалтын төлбөр

Худалдан авагч
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тохиролцоно

Худалдааны гэрээгээр зохицуулна.

Худалдааны гэрээгээр зохицуулна.

Тээвэрлэлтийн гэрээнээс
шалтгаалж аль нэг тал төлнө.
Тээвэрлэлтийн гэрээнээс шалтгаалж аль нэг
тал төлнө

Худалдааны гэрээгээр зохицуулна.
Тээвэрлэлтийн гэрээнээс
шалтгаалж аль нэг тал
төлнө.

Төлбөрийн жшигээс хамаарч аль нэг тал нь төлнө.

Гаалийн хураамж, Татвар
Худалдан авагч руу хүргэх

Төлбөрийн жшигээс хамаарч аль нэг тал нь төлнө.

Ачааг буулгах
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