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БИЗНЕС ДЕБИТ КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ 
BUSINESS DEBIT CARD APPLICATION FORM

Àì.äîëëàð / USDÒºãðºã / MNT Юань / CNYВалютын төрөл / Currency type:

Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!
Please, complete the form correctly and clearly!

Хувь хүний мэдээлэл / individual informationБайгууллагын мэдээлэл/  Company information

Байгууллагын нэр
Company name /Full legal name/:

Байгууллагын хэлбэр:
Type of company:

Регистрийн дугаар
Registration number:

Улсын гэрчилгээний дугаар
Certification number:

Байгууллагын хаяг / Company address

Хот / Аймаг           Дүүрэг / Cум                                    Хороо / Баг
City / Province:           District / Sum:                 Khoroo: 

Утас
Phone:

Факс
Fax:

Вэб сайт
Web site:

3 үгт хаяг / what3words     .                              . 

Хороолол / Гудамж
Micro district / Street:

Байр / Тоот
Apartment / №:

Үйл ажиллагааны чиглэл
Business sector:

Карт эзэмшихээр хүсэлт гаргагчийн мэдээлэл /  Cardholder`s information

Ургийн овог
Family name

Овог
Surname

Нэр
Given name

Регистрийн дугаар
Registration Number:

Утас
Phone:

Гар утас
Mobile:

И-мэйл хаяг
E-mail address: @ .

Гэрийн хаяг / Home address
Хот / Аймаг            Дүүрэг / Cум                                      Хороо / Баг
City / Province:            District / Sum:                  Khoroo: 

3 үгт хаяг / what3words     .                              . 

Төрсөн огноо
Date of birth:

Иргэний харъяалал
Nationality:

Холбоо барих / Contact details:

Хороолол / Гудамж
Micro district / Street:

Байр / Тоот
Apartment / №:

Ажил эрхлэлт / Employment:
Албан тушаал / Occupation: Боловсрол / Education:

Карт дээр хэвлэгдэх нэр (латин үсгээр, 18 тэмдэгтээс илүүгүй) / Name to appear on the business card (maximum caracter 18):

Бизнес картын мэдээлэл /  Business card information

Байгууллагын бизнес дебит картаар зарцуулах лимит / Business debit card limit:

Банкнаас тогтоосон дараах лимитийг зөвшөөрч байна.
I accepted the card limits set by the bank:

Картын гүйлгээний эрсдэлийг бууруулах үүднээс 
картаар 1 өдөрт хийх гүйлгээний тоо, дүнд банк 
тодорхой лимитүүд тавьдаг.
Banks limit number of daily card transactions in order to 
prevent and reduce risks of card transactions

Байгууллагаас хүсэлт гаргасан лимит.
Desired limit:

Дээд хэмжээ (1 өдөр) 
Maximum limit (1 day)

АТМ-ээс бэлэн мөнгө авах
ATM cash limit

Худалдан авалт хийх
ATM cash limit

Ам доллар 
USD

Давтамж / Frequency

Өдөрт / Daily

Өдөрт / Daily

Сард / Monthly

Сард / Monthly

Эр / Mr Эм / Ms, Mrs

Харилцагчийн банк 
Bank name

Дансны төрөл 
Account type

Валютын төрөл 
Currency type

Дансны №
Account №

Данс нээсэн огноо
Account opening date

Санхүүгийн мэдээлэл / Financial information:

Картын төрөл / Card type: Виза / Visa Юнионпэй / Unionpay

Дээд хэмжээ (1 өдөр) 
Maximum limit (1 day)

АТМ-ээс бэлэн мөнгө авах
ATM cash limit

Худалдан авалт хийх
ATM cash limit

Ам доллар 
USD

3,000

7,000



Шуудангийн хаягаар хуулга авах 
By Post:

Шуудангийн хаяг
Postal address:

Тамга / Stamp:

( ...............................................................  )

Байгууллагын эрх бүхий ажилтны баталгаат гарын үсэг/ Signature of authorized company officer:

1-р гарын үсэг:
1st signature:

2-р гарын үсэг:
2nd signature:

Овог нэр / Full name:

Овог нэр / Full name:
( ...............................................................  )

Би дээрх маягтыг үнэн зөв бөглөсөн болохыг баталж байна. Би Худалдаа, Хөгжлийн банкны “Монгол улсад хэрэглэгдэх төлбөрийн дебит карт эзэмших гэрээ“-ний нөхцөл болон хүү, 
шимтгэлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаат гарын үсэг зурав.
I confirm that the informarion given above is correct and complete. I agree the General terms and conditions of the Trade and Development bank of Mongolia.

Карт эзэмшихээр хүсэлт гаргагчын баталгаат гарын үсэг
Signature of authorized company officer:

Баталгаат гарын үсэг /  Authorized signature

Банкны хэрэгцээнд /  For Bank use only

Харилцагчийн дугаар:

Дансны дугаар:

Бүртгэсэн ажилтан:

Карт нээсэн салбар:

Маягт-028

Нууц үг/ Confidentiality:
Та картаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд энэ тухай банканд нэн даруй мэдэгдэж картын гүйлгээ хийх эрхээ хаалгах үүрэгтэй. Та дараах баталгаажуулах асуултдаа 
зөв хариулснаар картын жинхэнэ эзэмшигч гэдгийг зайнаас нотлох юм. Иймд, Танаас өөр хүн амархан хариулж чадахааргүй нууц үг сонгож нууцлалыг чандлан 
хадгална уу.
In case card is clients responsibility to inform the bank immediately in order to stop all transactions. You can obtain correctly answering password to confirm the authenticity of 
card holder. Therefore, please select password not easily interpreted by others people will disclose your password.

Асуулт/Queston: Хариулт/Answer:

Байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан/ Card program`s adminisrtator: Эр / Mr Эм / Ms, Mrs
Овог
Surname

Нэр
Given name:

Иргэний харъяалал
Nationality:

Регистрийн дугаар
Registration Number:

Албан тушаал 
Occupation:

Утас
Phone:

И-мэйл хаяг
E-mail address: @ .

Байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтны баталгаат гарын үсэг
Authorized signature of administrator:

Хянасан ажилтан:


