Энэ зээлийн өргөдлийг үнэн зөвөөр бөглөхийг анхаарна уу. Та худал мэдээлэл өгсөн
тохиолдолд хуулийн байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээж болзошгүйг бүү мартаарай.
Таны өгсөн мэдээлэлд үндэслэн зээлийн шийдвэр гарах бөгөөд нууцлалыг бид чанд хадгална.

ОÐОН СУУÖНЫ ЗЭЭЛИЙН ÀНКЕÒ
Үндсэн зээлдэгч
цээж зураг

Хамтран зээлдэгч
цээж зураг

/Банкны ажилтан бүртгэнэ/
CIF ID: /Үндсэн зээлдэгч/_____________ CIF ID: /Хамтран зээлдэгч/_________________
Өргөдлийн дугаар: __________________ Үндсэн дансны дугаар:_____________________

1.ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ БА НӨХЦӨЛ
Зээлийн төрөл
Орон сууц худалдан авах зээл

Амины орон сууц худалдан авах зээл

Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

8%-ийн хүүтэй орон сууцны зээл

Хувийн сууц худалдан авах зээл

Бусад

Зээлийн нөхцөл

Урьдчилгаа төлбөрийн хэлбэр:

Бэлэн мөнгө

Зээлийн хэмжээ: ______________________________________

Орон сууц

Худалдан авах орон сууцны нийт үнэ:____________________

Холимог

Зээлийн сарын хүү: ___________________________________

Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ:_____________________________

Зээлийн хугацаа (сар): _________________________________

Урьдчилгаа төлбөрийн бүрдэл: _____________________________

Урьдчилгаа төлбөрт барьцаалах орон сууцны хаяг:
_____________________________________________________

_______________________________________ /Эх үүсвэр дурьдах/

2.ЗЭЭЛДЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Үндсэн зээлдэгч

Хамтран зээлдэгч

Ургын овог: ________________Эцгийн нэр: ____________________

Ургын овог: ________________Эцгийн нэр: ____________________

Эхийн нэр: _________________ Нэр: __________________________

Эхийн нэр: _________________ Нэр: __________________________

РД: _______________________ Хүйс:

РД: _______________________ Хүйс:
Гэр бүлийн байдал:

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Гэр бүлийн байдал:
Гэрлэсэн /........-с дээш жил/,
Гэрлэлт цуцлуулсан,

Гэрлэсэн /........-с дээш жил/,

Гэрлээгүй,

Бэлэвсэн,

Хамаарал:__________

Гэрлэлт цуцлуулсан,

Хамтран амьдардаг

Гэрийн хаяг /Одоо амьдарч буй хаягаа бичнэ үү/

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Гэрлээгүй,

Бэлэвсэн,

Хамтран амьдардаг

Гэрийн хаяг /Одоо амьдарч буй хаягаа бичнэ үү/

Хот/Аймаг:___________________________Дүүрэг/сум:_________

Хот/Аймаг:___________________________Дүүрэг/сум:_________

Хороо/Баг:________Хороолол/гудамж:_______________________

Хороо/Баг:________Хороолол/гудамж:_______________________

Байр/хашаа: ______________ Тоот:__________

Байр/хашаа: ______________ Тоот:__________

Төрөл:

Орон сууц

Амины орон сууц

Хувийн сууц

Гэр

Төрөл:

Бусад
Эзэмшил:

Өөрийн

Орон сууц

Амины орон сууц

Хувийн сууц

Гэр

Бусад
Түрээсийн

Эцэг эх/хамаатны

Бусад

Эзэмшил:

Өөрийн

Түрээсийн

Эцэг эх/хамаатны

Бусад

Тухайн хаяг амьдарсан жил: ______ Хаяг өөрчлөлтийн тоо: ____

Тухайн хаяг амьдарсан жил : ________ Хаяг өөрчлөлтийн тоо: ____

Оршин суугаа хаягтаа бүртгэлтэй эсэх:

Оршин суугаа хаягтаа бүртгэлтэй эсэх:

Тийм

Үгүй

Тийм

Үгүй

Холбоо барих утас: 1.________________ 2.______________________

Холбоо барих утас: 1.________________ 2.______________________

И-мэйл хаяг: 1._____________________ 2._______________________

И-мэйл хаяг: 1._____________________ 2._______________________

3.ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс)
Овог, нэр

Таны хэн
болох

РД

Эрхэлдэг ажил / Сургуулийн
нэр

Албан тушаал / Анги
бүлэг

Гар утас

4.САДАН ТӨРӨЛ (Өөрийн ба эхнэр/нөхрийн эцэг эх, төрсөн ах эгч дүү болон яаралтай үед холбоо барих хүн /заавал бөглөх/)
Овог, нэр

Таны хэн болох

Эрхэлдэг ажил / Сургуулийн нэр

Албан тушаал / Анги бүлэг

Гар утас

5.ҮНДСЭН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Боловсролын түвшин

Бага

Төгссөн сургууль

Бүрэн бус дунд

Мэргэжлийн сургууль

Хаана

Орсон он

Бакалавр

Магистр

Төгссөн он

Доктор

Эзэмшжсэн мэргэжил

6.ХАМТРАН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Боловсролын түвшин

Бага

Төгссөн сургууль

Бүрэн бус дунд

Мэргэжлийн сургууль

Хаана

Орсон он

Бакалавр

Төгссөн он

Магистр

Доктор

Эзэмшжсэн мэргэжил

7.ҮНДСЭН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Цалингийн орлоготой бол
Төрийн албан хаагч

Хувийн байгууллага

Дипломат

Бусад _____________________

Ажлын газрын нэр: ________________________________________

Үйл ажиллагааны чиглэл:_______________________________________

Албан тушаал: ___________________________________________

Ажлын утас: ________________________________________________

Ажлын хаяг: _____________________________________________

Тухайн байгууллагад ажилласан жил: ____________________________

Нийт ажилласан байгууллагын тоо: __________________________

Нийт ажилласан жил: __________________________________________

Үндсэн цалин: ____________________________________________

Илүү цагийн хөлс: ____________________________________________

Бизнесийн орлоготой бол
Эрхэлж буй хугацаа: _______________

Үйл ажиллагааны чиглэл: _________________

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрны хаяг: ________________________________

Гол бүтээгдэхүүн: _______________________
Сарын дундаж цэвэр ашиг: __________________

Охин болон харъялах компан / Хамтран бизнес эрхлэгчийн мэдэлээлэл
Компани / Хамтран бизнес эрхлэгчийн нэр: ___________________

Эрхэлж буй хугацаа: ___________

Регистрийн дугаар: ___________

Холбоо хамаарал: ________________________________________

Холбоо барих утасны дугаар: __________________________________

Үндсэн зээлдэгчийн ажил эрхлэлсэн байдал /Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан хугацааг хамруулан бичнэ
Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Ажилласан хугацаа

Ажлаас гарсан шалтгаан

оноос....... хүртэл......
оноос....... хүртэл......
оноос....... хүртэл......

8.ХАМТРАН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Цалингийн орлоготой бол
Төрийн албан хаагч

Хувийн байгууллага

Бусад _____________________

Ажлын газрын нэр: ________________________________________

Үйл ажиллагааны чиглэл:_______________________________________

Албан тушаал: ___________________________________________

Ажлын утас: ________________________________________________

Ажлын хаяг: _____________________________________________

Тухайн байгууллагад ажилласан жил: ____________________________

Нийт ажилласан байгууллагын тоо: __________________________

Нийт ажилласан жил: __________________________________________

Үндсэн цалин: ____________________________________________

Илүү цагийн хөлс: ____________________________________________

Бизнесийн орлоготой бол
Эрхэлж буй хугацаа: _______________

Үйл ажиллагааны чиглэл: _________________

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрны хаяг: ________________________________

Гол бүтээгдэхүүн: _______________________
Сарын дундаж цэвэр ашиг: __________________

Охин болон харъялах компан / Хамтран бизнес эрхлэгчийн мэдэлээлэл
Компани / Хамтран бизнес эрхлэгчийн нэр: ___________________

Эрхэлж буй хугацаа: ___________

Регистрийн дугаар: ___________

Холбоо хамаарал: ________________________________________

Холбоо барих утасны дугаар: __________________________________

Хамтран зээлдэгчийн ажил эрхлэлсэн байдал /Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан хугацааг хамруулан бичнэ
Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Ажлаас гарсан
шалтгаан

Ажилласан хугацаа
оноос....... хүртэл......
оноос....... хүртэл......
оноос....... хүртэл......

9.ЗЭЭЛЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ОРОН СУУЦНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Анхны орон сууц / амины орон сууц / хувийн сууц худалдан авах

18 хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авах

2 дахь орон сууц / амины орон сууц / хувийн сууц худалдан авах

Орон сууцны нөхцөл сайжруулах

Талбайн хэмжээ: ___________ м.кв
a)

Өрөөний тоо: _________

Орон сууц худалдан авах бол:
Шинэ орон сууц

Улсын комисс хүлээн авсан эсэх

Тийм

Үгүй

Барилгын гүйцэтгэлийн хувь: _________

Барилгын компани: _________________ Холбоо барих дугаарууд: ____________________________________________________
Хуучин орон сууц

Ашиглалтанд орсон он: _______________

Засвар хийсэн эсэх

Тийм

Үгүй

Орон сууц эзэмшигчийн нэр: ________________________ Холбоо барих дугаарууд: ______________________________________
a)

Амины / хувийн сууц худалдан авах, барьж дуусгах бол:
Газрын эзэмшил:

Өмчлөх

Эзэмших

Газрын хэмжээ: ___________ м.кв

Дуусаагүй барилгын гэрчилгээ:

Гарсан

Барилгын гүйцэтгэлийн хувь: ______________________________

Дэд бүтцийн шийдэл:
Төвийн шугамд холбогдсон

Гараагүй

-

Дулаан

______________________________________

-

Цахилгаан

Төвийн шугамд холбогдсон

______________________________________

-

Цэвэр ус

Төвийн шугамд холбогдсон

______________________________________

-

Бохир ус

Төвийн шугамд холбогдсон

______________________________________

10. БАНКИНД ЭЗЭМШИЖ БУЙ ИДЭВХИТЭЙ ДАНСУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Банкны нэр

Бүтээгдэхүүний төрөл

Дансны дугаар

Үлдэгдэл

11.ИНТЕРНЭТ БАНК, ИЗИ ИНФО ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХҮСЭЛТ
Изи инфо үйлчилгээ:
-

Үйлчилгээ авах гар утасны дугаар: __________________________ Дансны дугаар, нэр: ________________________________________

- Үйлчилгээний хураамж төлөх хувилбар:
Бэлнээр
Интернэт банканд нэвтрэх нэр: ___________________

Дансаар: төлөх дансны дугаар, нэр: ________________________________

Мэдээлэл харах эрх, гүйлгээ хийхгүй

100 сая төгрөг хүртэл /e-token шаардлагатай/

5 сая төгрөг хүртэл дүнгээр гүйлгээ хийх эрх

100 сая төгрөгөөс дээш /e-token шаардлагатай/

20 сая төгрөг хүртэл /e-token шаардлагатай

12.БАНКНЫ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОХ ХҮСЭЛТ
Та бүтээгдэхүүний төрлийг сонгоно уу
Хуримтлал – _______________₮
Тавилга, цахилгаан барааны зээл
Кредит карт

Хугацаагүй хадгаламж

Хугацаатай хадгаламж /_____ сар/

Бусад хадгаламж/_____/

Автомашины зээл

Цалингийн зээл

Бусад зээл /_________/

Ногоон

Зэс

Алтан

Платинум

Ган

Алтан

AMEX карт хос валюттай тул валют тус бүрээр бичнэ үү:
MNT__________ USD__________

Зээлийн хэмжээ /кредит картын эрх/: __________________ Валют:______

Зээлийн хугацаа: _______ /сар/ Зээлийн хүү: _______ /сар/

Зээлийн зориулалт________________________________________________

Голомт банк нь МУ-ын Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрт нэгдэн ТоС-ийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэгч байгууллага.
1. Та ахуйн хогоо хогийн төвлөрсөн цэгт хаядаг уу?
Тийм

Үгүй. Үгүй бол яагаад? _________________________________________________________

2. Та сар бүрийн хогны мөнгөө тогтмол төлдөг үү?
Тийм

Үгүй. Үгүй бол яагаад? __________________________________________________________

МЭДЭГДЭЛ
Би/бид энэхүү өргөдлийн бүх мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн болохыг баталж байна. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн банк нь надад/бидэнд зээл
олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ гэдгийг би/бид ойлгож байна. Миний/бидний төлбөрийн чадваргүй болсныг хууль, хяналтын байгууллага хэзээ
ч тогтоож байгаагүй бөгөөд би/ бид танай банкны орон сууцны зээл олгох, төлүүлэх журамтай танилцаж түүнд заагдсан нөхцлүүдийг
хүлээн зөвшөөрч байна. Банк нь энэхүү өргөдөлтэй холбоо бүхий аливаа асуудлаар надаас/биднээс шаардлагатай зүйл гаргуулах авч
болохыг зөвшөөрч байна. Би/бид өөрийн/өөрсдийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр банкинд мэдээлж
байхын зэрэгцээ бусад шаардлагатай мэдээллээр хангаж байхаа мэдэгдэж байна. Миний/бидний авсан зээлийн үйл ажиллагаа нь цаашид
тухайн үеийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй банкны журам, дүрмээр зохицуулагдаж байхыг хүлээн зөвшөөрч байна.

БАНК

ХАРИЛЦАГЧ
Үндсэн зээлдэгчийн гарын үсэг: ____________________________

Огноо: ________________ Салбар:_________________________

Хамтран зээлдэгчийн гарын үсэг: ___________________________

Өргөдөл хүлээн авсан банкны ажилтаны нэр:________________
Гарын үсэг: ____________________________________________

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Зээлийн дээд хэмжээ
Төлбөр орлогын харьцаа
Бусад тэмдэглэл

Зээлийн хүү
Шимтгэл

Зээлийн хугацаа

