
A. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ / GENERAL INFORMATION

3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар
Company’s registration certificate number . 

2. Байгууллагын регистрийн дугаар
Company’s registration number.

1. Байгууллагын нэр / Company’s name

6. Байгууллагын өмчийн хэлбэр / Status of Company ownership

7. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл / Business activity type:

Хувийн компани-100% Монгол / Private company
Гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай компани / Company 
with fully foreign investment
Гадаадын өмч оролцсон компани  / Partially foreign invested company  

Нам / Political party
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар / Embassy and representative offices

5. Холбоо барих / Contact details

Факс / Fax Вэб хаяг / Website

Утас / Phone И-мэйл хаяг / E-mail address

Овог, нэр
Full name

Регистрийн дугаар
Registration №

Иргэншил / Улс
Nationality / Country

Хувь
Percentage

Холбоо барих утас
Contact number

Та улс төрд нөлөө бүхий 
этгээд мөн үү?

Are you a politically exposed 
person?

 Тийм / Yes      Үгүй / No

 Тийм / Yes      Үгүй / No

 Тийм / Yes      Үгүй / No

 Тийм / Yes      Үгүй / No

4. Байгууллагын хаяг / Company’s address:

Хот, аймаг
City, province

Дүүрэг, сум
District

Хороо, баг
Subdistrict

Y Y Y Y M M D D
Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!
Please complete the form correctly and clearly!

Б. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: (ХАМГИЙН ӨНДӨР ХУВЬ ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ)  
SHAREHOLDERS INFORMATION: (SHAREHOLDER WITH HIGHEST OWNERSHIP FIRST)

ХАРИЛЦАГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ (БАЙГУУЛЛАГА)
CUSTOMER APPLICATION FORM (CORPORATE)

Үнэт чулуу, алт мөнгө, үнэт эдлэлийн худалдаа / Jewelry, precious metal (gold silver 
copper) trading

Өмгөөлөл, нотариат, хууль зүйн мэргэжлийн үйлчилгээ / Advocate, notary and other 
professional legal service

Уул уурхай, олборлолт / Mining

Даатгалын компани / Insurance

Хөдөө аж ахуй / Agriculture

Барилга/ Construction

Эртний эд зүйлсийн худалдаа/ Antique piece trading

Ус хангамж, шугам сүлжээ/ Water supply
Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт/ Power supply

Тээвэр, тээвэр зуучлал / Transportation, logistic

Санхүүгийн зөвлөгөө, зуучлал / Financial consultancy Аялал жуулчлал, зочид буудал / Tourism, hotel

Боловсруулах үйлдвэрлэл / Manufacturing

Автомашины худалдаа / Automotive trading

Уран зураг, зоос, урлагийн бүтээлийн худалдаа / Painting and artwork

Мал, амьтны мах боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа / Livestock and meat trading  

Гудамж, хороолол
Street, microdistrict

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи / Telecommunication 
information technology

3 үгт хаяг / what3words

                                                      @                .   

www.                                                                          .   

    .                              . 

Шашны байгууллага  / Religious organization
Гадаадын шашны байгууллага  / Foreign religious organization

Төрийн болон төрийн өмчит байгууллага / State owned & budget organization

Гадаадын ТББ / International NGO
Дотоодын ТББ  / Non-governmental organization NGO

Нефть, шатахуун импорт/ Oil, fuel

Төр, засгийн байгууллага / State & government

Улс дамнасан сүлжээ, олон үет бизнес / 
 Transnational network business entrepreneurs

Боловсрол / Education 

Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа / Wholesale and retail trade 

Банк, ББСБ / Banks and NBFI

Эрүүл мэнд, рашаан, сувилал / Health / welfare

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа , зуучлал / Real estate

СӨХ/ Home owners association

Бусад / Other
Үйлдвэрчний эвлэл/ Labor union

Урлаг, үзвэр үйлчилгээ/ Arts and entertainment

Ломбард / Pawnshop
Үнэт цаасны арилжаа / Securities trading

Автомат/ мөрийтэй/ бооцоот/ цахим мөрийтэй тоглоом / Gambling and slot game / 
online gambling

Валют арилжаа эрхлэгч/ Currency exchange service provider

Олон улсын тусламж, хүмүүнлэгийн байгууллага / International donation and char-
ity organizations

Тэсрэх тэсэлгээний бодисын худалдаа үйлдвэрлэл / Explosive substance trading and 
manufacturing  

Байлдааны зориулалттай буу зэвсгийн худалдаа/ Trade in arms for combat purposes

Гадаадын шашны байгууллага / International religious organization

Байлдааны бус зориулалттай буу зэвсгийн худалдаа / Trade of ammunition and 
equipment for non-combat purposes

 (Дэлгэрэнгүй бичнэ үү.) 



2. Байгууллагын холбоо барих өөр албан тушаалтны мэдээлэл / Contact details of company’s authorized person
Овог, нэр / Full name

Албан тушаал / Occupation

И-мэйл хаяг / E-mail address 

Гар утас / Mobile phone

гарын үсэг гарын үсэг

Е. ХАРИЛЦАГЧИЙН БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ / AUTHORIZED SIGNATURE OF CUSTOMER

Бүртгэсэн огноо

Бүртгэсэн ажилтан Хянасан ажилтан

Овог, нэр / Full name

Харилцагчийн дугаар Y Y Y Y M M D D

нэр нэр

Маягт - 062

Ж 1. ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД (УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН, ЗӨВЛӨХ, ТУЗ) УТНБЭ БАЙДАГ /БАЙСАН ЭСЭХ/                             
ТИЙМ           ҮГҮЙ. БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД / BANK USE

Дансны дугаар

Тамга / Stamp

Баталгаат гарын үсэг /  Authorized signature

Албан тушаал / Occupation

Эрэгтэй / Male Эмэгтэй / Female

Д. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ / OTHER INFORMATION

1. Байгууллагын жилийн орлого / Annual income of company

50,000,001 ₮ - 500,000,000 ₮10,000,000 ₮ - 50,000,000 500,000,001 ₮ дээш / above

                                                @                     .   

10,000,000 ₮ хүртлэх / Up to 

Овог / Surname

Регистрийн дугаар / Registration No.

И-мэйл / E-mail addressНэр / Given name

Гар утас / Mobile phone

                                                @                     .   

Хэрвээ та ХХБ-ны харилцагч биш бол харилцагчаар бүртгүүлнэ үү.
Please sign up if you are not registered at TDB.

Г. ЗАХИРЛЫН  МЭДЭЭЛЭЛ / CEO INFORMATION

В.  УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭД (УТНБЭ)*-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1.  Танай байгууллагад (удирдах албан тушаалтан, зөвлөх, ТУЗ) УТНБЭ байдаг /байсан эсэх/                             Тийм                Үгүй
Is there any member (executive officers, consultant, board of directors) of company former or existing (PEP).                  Yes No

2.   “Тийм” бол “УТНБЭ-ИЙН МАЯГТ”-ыг бөглөнө үү. 
“Yes” please complete the PEP’S FORM.               




