
 
Харилцагчийн дугаар/Customer number:   

    

ОНЛАЙН ХАДГАЛАМЖ НЭЭХ ХҮСЭЛТ 

APPLICATION FOR ONLINE PERSONAL SAVING 
 

Дансны валют/Currency  MNT  USD  EUR  CNY  JPY  GBP  AUD  
 

1. Хувийн мэдээлэл/Personal information  

Ургийн овог/Family name  Төрсөн он, сар, өдөр/Date of birth  

Овог/Surname  Паспотын №/Passport number  

Нэр /First name  Регистр №/Personal ID number  
     

Хүйс/ Sex  Эрэгтэй/ Male  Эмэгтэй/Female  Иргэний харъяалал/Nationality    

Ажил эрхлэлт/EMPLOYMENT   

 

 Аж ахуйн нэгжийн ажилтан/ 

Private sector employee 

Ажлын газрын нэр, хаяг/Company name, address: 

  

  Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч/Self-employed                           Үйл ажиллагааны чиглэл/Sector  

  Төрийн албан хаагч/Public sector employee                                  Ажилласан жил/Employment year   

  Оюутан/Student Албан тушаал/Position  

  Тэтгэврийн/Pensioner  Мэргэжил/Occupation  

  Ажилгүй/Unemployed                                        Ажлын утас/Work phone number  

  Бусад/Other Факс/Fax  

 

2. Оршин суугаа хаяг/Residential Address   

Хот/аймаг City/Province  Муж/State    

Дүүрэг/хороо District/street  Zip code  

Хороолол/Гудамж Micro district  Гэрийн утас/Home phone №:  

Байр/тоот Apartment/Flat№  Гар утас/Mobile number:  

И-мэйл хаяг/ Email:    

* И-мэйл хаягаа буруу бичвэл таны нээсэн дансны дугаар болон интернэт банкны нууц кодоо авах боломжгүй 

болохыг анхаарна уу. /If you write your email address incorrect you can not possible to receive your opening account 

number and your pin cod for internet banking/ 

 

Холбоо барих хүний мэдээлэл/Contact person’s   

Нэр/ First name  Утас/Phone number   

Таны юу болох/Relationship (e.g. Father)     

 

Онлайн дансны харилцагчийн хувьд дансаа хаахад  мөнгөө шилжүүлж авах дансны дугаар/ Receiving Account 

information when you close your account/ It is only for online banking customers/ 

 Хүлээн авагчийн банк / Receiver bank    

 Хүлээн авагч банкны SWIFT code    

 Дансны дугаар/ Account number    

 Хүлээн авагчийн нэр/ Receiver’s name    

 Хүлээн авагчийн регистрийн дугаар    

Би “Данс нээж, төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээний нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч өөрийн данснаасаа 
гүйлгээ хийхдээ зурах баталгаат гарын үсгээ зурсан болохоо үүгээр баталж байна / I hereby declare that I agree 
the terms and conditions to open account and receive the payment services determined in the contract and authorize the 
signature below is the valid for making transaction from my account. 

Баталгаат гарын үсэг/ 

Authorized signature : 
 ( ....................................................) 

     

Банкны ажилтны тэмдэглэл/Bank use only 

Шалгасан: _____________________________ ( .................................................) 

Хүсэлт авч данс нээсэн: _____________________________ ( .................................................) 

Хянасан: _____________________________ ( .................................................) 

    ________  он  ____  сар  ____ өдөр 

 




