
 

 
Маягт-1 

/Харилцагчийн хувь/ 
 

ХАРИЛЦАГЧ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ДАНС НЭЭЛГЭХ ГЭРЭЭ
 

Дугаар 
. . . оны . . . сарын . . . -ны  өдөр                                                                                                             Улаанбаатар хот 

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 
1. “Үнэт   цаасны   төлбөр   тооцоо,   төвлөрсөн   хадгаламжийн   төв”   /“ҮЦТТТХТ”/   ХХК-ийн   төвлөрсөн 

хадгаламжид данс нээх, мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасыг хадгалах, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбоотой 
харилцаанд  “ҮЦТТТХТ”  ХХК-ийг  төлөөлж   АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК ХХК БДК,  харилцагч 
.................................. овогтой .........................................  нар харилцан тохирч энэхүү гэрээг байгуулав. 

 
Хоёр. Харилцагчийн эрх, үүрэг 

 
2.    Төвлөрсөн хадгаламжийн данс нээлгэхдээ шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, цэвэр бичнэ. 
3.    Төвлөрсөн хадгаламжид нэг үндсэн данстай, холболтын хэд хэдэн данстай байж болно. 
4. Төвлөрсөн   хадгаламжийн   дансыг   дундаа   хамтран   өмчлөх,   итгэмжлэл   олгох,   өвлүүлэх,   гэрээслэх, 

бэлэглэх эрхтэй. 
5. Харилцагч  төвлөрсөн  хадгаламжийн  данс  нээлгэх  хураамж  болон  арилжааны  гүйлгээний  шимтгэл, 

үйлчилгээний хөлсийг саадгүй төлнө. 
6.    Дансны гүйлгээг шалгаж, өөрийн гарын үсгээр баталгаажсан баримтаар гүйлгээ хийнэ. 
7.    Харилцагч өөрийн гарын үсгийн баталгааг ҮЦТТТХТ-д өөрийн биеэр ирж гаргаж өгч болно. Эсхүл БДК- 

аар дамжуулан гаргаж өгч болох ба энэ тохиолдолд заавал нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. 
8.    Өөрийн гарын үсгээр баталгаажсан аливаа захиалгаас үүдэн бий болох алдагдлыг бүрэн хариуцна. 
9. Төвлөрсөн  хадгаламжийн  дансны  ерөнхий  мэдээлэлд  өөрчлөлт  орсон  тухай  бүр  “ҮЦТТТХТ”,  БДК-д 

мэдэгдэж зохих өөрчлөлтийг оруулна. 
 

Гурав. БДК-ийн эрх үүрэг 
 

10.  СЗХ-ны  2008  оны  223  дугаар  тогтоолын  хавсралт  “Брокер  дилерийн  үйл  ажиллагааны  журам”-ыг 
мөрдөж,  харилцагчийн  дансанд  хийгдэх  гүйлгээний  нууцыг  хадгалж,  гүйлгээг  цаг  хугацаанд  нь  
түргэн шуурхай хийлгүүлнэ. 

11.  Харилцагчийн    захиалгаар    хийгдэх    гүйлгээг    бичгээр,    дуу    хоолойны       болон    дүрст    бичлэгээр 
баталгаажуулан өгсөн захиалгыг үндэслэн хийнэ. 

12.  Хадгаламжийн  дансанд  гүйлгээ  хийгдсэний  дараа  зөвхөн  харилцагчийн  хүсэлтээр  дансны  хуулгыг 
“ҮЦТТТХТ” ХХК-аас авч өгнө. 

13.  Өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна. 
14.  Харилцах утасны дугаар 976-77446161 

Дөрөв. “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн эрх, үүрэг 
 

15.  Харилцагчийн хадгаламжийн дансны нууцыг хадгалж, гүйлгээг цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай хийнэ. 
16.  Хадгаламжийн  данс,  өөрийн  үйлчилгээ,  шимтгэлтэй  холбоотой  журам,  дүрмийн  өөрчлөлтийг  олон 

нийтэд ажлын 5 хоногт багтаан мэдээлнэ. 
17.  Хадгаламжийн дансанд гүйлгээ хийгдсэний дараа зөвхөн харилцагчийн хүсэлтээр өөрт нь болон зуучлагч 

БДК-иар дамжуулан дансны хуулгыг өгнө. 
18.  Харилцах  утасны дугаар 7012-0460 

 
БДК дахь харилцагчийн дансны дугаар:    № ............                          Шимтгэл....% 

Гэрээ байгуулсан: 

 
БДК –г төлөөлж:       Харилцагч: 
 
………………………. /                       /       ………………………../                     / 


