Банкны бөглөх хэсэг
Гүйцэтгэх захирлын ….... оны ….... тоот тушаалаар батлав.
Маягт ЗБДС-МОН 3338-1Б

БАТЛАН ДААЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХУУДАС
(ТӨСЛИЙН ӨРГӨДӨЛ /Аж ахуйн нэгж/)
Банкны нэр: ……………………………..
1. Компаний ерөнхий мэдээлэл
Нэр
Бизнесийн хаяг
Шуудангийн хаяг
Веб хуудас
Бизнесийн төрөл
Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн
дугаар
Байгуулагдсан огноо
Ажилчдын тоо
Дундаж цалин
Компанийн хувь эзэмшигчийн мэдээлэл
Эзэмшигчийн нэр
Хувь

2. Зээлийн хүсэлт
Зээлийн зориулалт
Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү
Зээлийн хугацаа

Салбар, тооцооны төвийн нэр:.....................................................

Гар утас
Ажлын утас
Цахим хаяг

Нийт хөрөнгө
Өөрийн хөрөнгө
Жилийн борлуулалтын орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Нийт ашиг
Регистрийн

Ажил/албан тушаал

Утасны дугаар

Үндсэн төлбөрөөс
Төслийн нийт санхүүжилт
Өөрөөс санхүүжүүлэх

3. Батлан даалтын хүсэлт
Батлан даалтын хэмжээ

Батлан даалтын хувь

Батлан даалтын хугацаа

Батлан даалтын шимтгэлийн
хувь/хэмжээ

4. Гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл
Овог нэр
Регистрийн дугаар
Нас /хүйс
Гэрийн хаяг
Шуудангийн хаяг
Утас
Боловсролын байдал
Хаана ямар сургууль
төгссөн, төгссөн он
мэргэжил

Зураг

Бүрэн дунд

Тусгай
дунд

Бакалавр

Магистр

Доктор

Байгууллагын нэр Орсон гарсан он

Үйл ажиллагааны чиглэл

Албан тушаал

Ажилласан байдал

Нэр

Регистр

Таны хэн

Ажил/албан тушаал

Утас

Гэр бүлийн гишүүдийн
мэдээлэл

Хамтран батлан даалт хүсэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Овог нэр
Регистрийн дугаар
Нас /хүйс
Гэрийн хаяг
Шуудангийн хаяг
Утас
Боловсролын байдал
Бүрэн дунд
Тусгай
Хаана ямар сургууль
төгссөн, төгссөн он
мэргэжил

Зураг

Бакалавр

Байгууллагын нэр Орсон гарсан он

Магистр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Доктор

Албан тушаал

Ажилласан байдал

Нэр

Таны хэн
болох

Регистр

Ажил/албан тушаал

Утас

Гэр бүлийн гишүүдийн
мэдээлэл

6. Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл
Барьцааны төрөл

Хаяг

7. Холбоо барих хүмүүсийн мэдээлэл
Овог нэр
Таны хэн болох

8. Хавсралт
Банкнаас Санд хандсан хүсэлт, зээлийн

Банктай
Улсын бүртгэл /
Зах зээлийн харилцан
гэрчилгээний
үнэ
тохиролцсон
дугаар
үнэ

Регистрийн

Гэрийн хаяг

Орлого нотлох баримтууд

Эзэмшигчийн нэр

Утас

Эрсдэл, хуулийн дүгнэлт, зээлийн
мэргэжилтний судалгаа, дүгнэлт
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
( хуулбар)
Зээлийн үнэлгээний тайлан ( Батлан даалтын
ерөнхий гэрээний хавсралт А)
Компанийн товч танилцуулга
ЖДҮЭ-ийн гэрчилгээ, тодорхойлолт
Гүйцэтгэх захирал, зээлд төлөөлөх иргэний
үнэмлэхний хуулбар
Гүйцэтгэх захирал, зээлд төлөөлөх иргэний
оршин суугаа газрын тодорхойлолт
Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл
(шаардлагатай тохиолдолд )
Төсөл ( төслийн зааврын дагуу )
Компаний санхүүгийн тайлан /Сүүлийн 1
жилийн/

Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээрх үл
хөдлөх хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээр хуулийн
этгээдийн лавлагаа
Зээл, барьцааны гэрээ, дансны хуулга
Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар,
итгэмжлэл
Барьцаа хөрөнгийн зураг
ЗБДС-н төслийн өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
Байгаль орчин, нийгмийн асуудал /Ажлын 6 хуудас/
Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ /B ангилалын
салбар/
Орон нутагт хэрэгжих төслийг тухайн орон нутгаас
Сангаас шаардсан холбогдох бусад баримт бичиг

Өргөдлийг үнэн зөв бөглөсөн /гарын үсэг/

Огноо

Өргөдлийг үнэн зөв бөглөсөн /гарын үсэг/

Огноо

Компаний тамга

ЗӨВХӨН ЗБДС-Д АШИГЛАГДАНА
Хүлээн авсан огноо:
Хүлээн авсан
мэргэжилтний нэр
Гарын үсэг:
Тэмдэглэл

ДАВТАН ХАРИЛЦАГЧ / ШИНЭ
Ахлах мэргэжилтний нэр:
Гарын үсэг:
Тэмдэглэл:

ЗБДХ-д илгээсэн огноо:
Танд бизнесийн амжилт хүсье.

ӨРГӨДЛИЙН ДУГААР:

