
               ХАРИЛЦАГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ 
     CUSTOMER APPLICATION FORM 

 

А. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ / GENERAL DETAILS 

1. Харилцагчийн нэр/ Customer name 

Ургийн овог / Family name   Овог / Surname         Нэр / Name  

2. Регистерийн дугаар / Registration number   

       3. Гадаадын иргэн бол / For foreigner 

4. Хүйс / Gender        ☐эр / male          ☐эм / female МУ-д оршин суух үнэмлэхний дугаар 

5. Холбоо барих мэдээлэл / Contact details  Alien ID number in Mongolia 

Гар утас / Mobile number    Паспортны дугаар / Passport No 

Гэрийн утас / Telephone (home)    Визний төрөл / VISA type 

И-мэйл хаяг / E-mail address    Визийн дуусах хугацаа / Expiry date of Visa  

       Өөрийн улсад оршин суудаг хаяг  

6. Оршин суугаа хаяг / Residential address  Residential address in country 

Хот, аймаг / City province    Улсын нэр / Country 

Дүүрэг, сум / District     Татвар төлөгчийн дугаар / Taxpayer number 

Хороо, баг / Subdistrict 

Гудамж хороолол / Street, microdistrict 

Байр, тоот / Apartment No 

Б. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ / ADDITIONAL INFORMATION  

1. Боловсрол / Education       Хамгийн сүүлд төгссөн сургууль / Last graduated school  

☐Дунд / Primary   ☐Магистр / Master   

☐Бүрэн дунд / Secondary  ☐Доктор / Phd 

☐Бакалавр / Bachelor   ☐Бусад / Other 

2. Ажил эрхлэлтийн байдал / Employment 

☐Хувийн байгууллага / Private company   ☐Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч / Private businessman 

☐Олон улсын байгууллага / International organization        ☐Төрийн албан хаагч / State officers 

☐Оюутан / Student     ☐Өндөр настан / Elder 

Ажлын газар (сургууль)-ийн нэр / Company’s (school) name  

Албан тушаал / Occupation  

Сарын орлого / Monthly income   Орлогын эх үүсвэр/ Income source 

☐1,000,000₮ хүртэл / Up to 1,000,000   ☐Бизнесийн / Business 

☐1,000,001₮ - 3,000,000₮   ☐Цалингийн / Salary 

☐3,000,001₮ - 5,000,000₮   ☐Хөрөнгө оруулалтын / Investment 

☐5,000,001₮ дээш / Above 5,000,001 

В. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ТАНЬТАЙ ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / OTHER CONTACT INFORMATION 

Таны хэн болох / Relation     Таны хэн болох / Relation 

Овог нэр / Full name      Овог нэр / Full name 

Гар утас / Mobile number     Гар утас / Mobile number 

Г. УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭД (УТНБЭ)*-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ / POLITICALLY EXPOSED PERSON 

1. Та эсвэл таны гэр бүл, ойр дотны хүмүүст УТНБЭ байдаг / байсан эсэх /  

    Are you and any member of your family related or was related to (PEP) 

 ☐Тийм / Yes    ☐Үгүй / No 
"*УТНБЭ* - Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, дэд сайд, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч, 
Ерөнхий прокурор, УИХ-д ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга, 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга, төрийн өмчит компани, олон улсын байгууллагын дарга, захирлын албан тушаал эрхэлж байсан 
болон одоо эрхэлж байгаа, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий хүнийг ойлгоно. 
*PEP* - President, Member of parliament, Prime minister, Member of government, Vice minister, Member of constitution court of Mongolia, Chief justice of the supreme court, 
Justice, General Prosecutor, Chief of organization that directly reports to Parliament, Mayor of capital and province, Head of city council, State secretary of ministry, Head of 

government agency, Head of state owned company, Head of international organization, Former head and member of parliament, state owned company or 
related person.  
   
 
 



      ХАРИЛЦАГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ 
     CUSTOMER APPLICATION FORM 

 
 
 

Д. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТАЛААРХИ НЭММЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ /ЖДҮ-ийн 3%-ийн зээлтэй 
холбоотой эсэх лавлагаа/ 

 
 
1. ЖДҮ 3% -ийн хүүтэй зээл авсан эсэх 
 

             ☐ Тийм                       ☐ Үгүй 
 

 

2.  Тийм бол хөрөнгө оруулалт нь ЖДҮ -ийн 3%- ийн зээлтэй хамааралгүй болохыг тайлбарлана уу. 
/ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 3%- ийн зээлийн санхүүжилтээр хөрөнгө оруулалт хийхийг хориглож байгаа тул энэ төрлийн зээл авсан бол 

тайлбараа заавал бичэх шаардлагатай бөгөөд худал мэдээлэл өгсөн бол хуулийн хариуцлага хүлээх болохыг анхаарна уу. / 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Харилцагчийн гарын үсэг / Customer signature  

       Огноо / Date                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


