ХАРИЛЦАГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ (ИРГЭД)
CUSTOMER APPLICATION FORM (RETAIL)
Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!
Please complete the form correctly and clearly!

Y Y Y Y

M M D D

A. ҮНДСЭН мэдээлэл / general details
1. Харилцагчийн нэр / Customer name
Ургийн овог
Family name
2. Хүйс / Gender

Овог
Surname

Эр / Male

Нэр
Name
3. Гадаадын иргэн бол / If foreigner:

Эм / Female

4. Регистрийн дугаар / Registration No.
5. Төрсөн он, сар, өдөр
Date of birth

Y Y Y Y

M M

D D

МУ-д оршин суух үнэмлэхний дугаар
Alien ID number in Mongolia
Паспортын дугаар / Passport No.
Визийн төрөл / Type of Visa

6. Иргэншил/ Nationality

Визийн дуусах хугацаа / Visa expiry date

7. Боловсрол / Education

Өөрийн улсад оршин суудаг хаяг / Address in home country:

8. Холбоо барих / Contact details:

Гудамж, байрны № / Street, Apt No.

Гар утас / Mobile
Гэрийн утас / Phone (home)

Муж, хот / State and city

Ажлын утас / Phone (work)

Улсын нэр / Country

И-мэйл хаяг / E-mail address

Шуудангийн дугаар / ZIP code

Олон нийтийн сүлжээний хаяг / Social address (facebook, twitter, skype, viber)
9. Гэрлэлтийн байдал / Marital Status

Ганц бие / Single

Гэрлэсэн / Married

Салсан / Divorced

Бэлэвсэн / Widowed

10. Оршин суугаа хаяг / Residential address:
Хот, аймаг
City, province

Хороо, баг
Subdistrict

Дүүрэг, сум
District

Гудамж, хороолол
Street, microdistrict

Байр, тоот
Apartment, No

11. Татвар төлөгчийн дугаар / Taxpayer number:
Б. Ажил эрхлэлт / Employment
Төрийн албан хаагч / State officers
Хувийн хэвшил / хувийн компанийн ажилтан / Private institutions officers
Төрийн бус / олон нийтийн / олон улсын байгууллага / NGO / public / international organization

Хувиараа хөдөлмөр, үйлчилгээ эрхэлдэг бол үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлж бичнэ үү. Please specify the sector if running a private business.

Бусад (өндөр настан, оюутан, сурагч аль нь болохыг бичнэ үү.) / Other (please write if an elder or student)
Ажлын газар (сургууль)-ын нэр / Employer (school)’s name
Ажлын газрын хаяг / Work address
Албан тушаал / Occupation
В. Орлого эх үүсвэрийн талаарх мэдээлэл / INCOME INFORMATION
1. Цалингийн орлого (сарын) / Salary income (monthly)
1.000.000 ₮ хүртэл / Up to

1.000.001 ₮ - 2.500.000 ₮

2.500.001 ₮ дээш / Above

2. Таны өмчлөлд байдаг хөрөнгийн мэдээлэл / Applicants ownership of wealth
Орон сууц / Apartment

Эртний соёлын эд, үнэт зүйлс, уран зургийн сан г.м / Antiques, fine arts etc

Зуслангийн байр / Газар / Cottage / Land

Бусад / Others

Түрээсийн зориулалттай байр, орон сууц / Rental & Business premises

Г. ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ТАНЬТАЙ ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ мэдээлэл / other contact information
Таны хэн болох

Овог нэр

Relation

Гар утас
Mobile

Full name

И-мэйл хаяг
E-mail

Д. харилцагчийг баталгаажуулах асуулт / customer verification question

Хариулт / Answer

Асуулт / Question

Тайлбар: Энэхүү баталгаажуулах мэдээлэл нь таныг зайнаас таньж, баталгаажуулах асуулт, хариулт болно.
Note: The following verification information (question/answer) will be used to verify you from distance

Е. УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭД (УТНБЭ)*-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ / Politically Exposed Person (PEP)
1. Та, эсвэл таны гэр бүл, ойр дотны хүмүүст УТНБЭ байдаг / байсан эсэх / If any member of your family related to a Politically Exposed Person (PEP)
Тийм / Yes

Үгүй / No

2. Тийм бол доорх хүснэгтийг бөглөнө үү / “Yes”please complete the below table.
Овог, нэр
Fullname

Таны хэн болох
Relation

Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал

Employer and position information

*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.

Харилцагчийн гарын үсэг:
Customer’s signature:
ж. Банкны хэрэгцээнд / Bank use
СИФ дугаар
Бүртгэсэн ажилтан
Маягт - 061

Бүртгэсэн огноо

нэр

гарын үсэг

Хянасан ажилтан

Y Y Y Y

нэр

M M

D D

гарын үсэг

