Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 22 тоот тушаалаар батлав.
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН
БАТЛАН ДААЛТ ХҮСЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛ /ААНэгж/
Маягт ЗБДС- 1010А
Банкны нэр :
Банкны салбар :
Банкны код :

Зөвхөн ЗБДСан бөглөнө

......................................................
......................................................
......................................................

Код:
Хүлээн авсан:

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:
Байгууллагын нэр: ............................................................................................................................................
Байгууллагын өмчийн хэлбэр:
Байгууллагын хаяг: ..................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Шуудангийн хаяг:
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:

ХХК

ХК
Хоршоо
Бусад _____________
Байгууллагын утас:...................................................................................
Fax-ны дугаар:............................................................................................
Web хуудас:................................................................................................
E-mail хаяг:.................................................................................................
Үүсгэн байгуулагдсан огноо:

Регистрийн дугаар:

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар:

Нийт хөрөнгийн дүн:
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн:

Хувьцаа эзэмшигчийн тоо, хувь:

Жилийн борлуулалт:

Нийт ажилчдын тоо:

Хоёр. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Гурав. Бизнесийн давхар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх /шаардлагатай материал хавсаргах /: ......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Дөрөв. Байгууллагын ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл:
ТУЗ эсэх
Регистрийн
/тийм бол
Гэрийн хаяг, утас, цахим хаяг
Овог нэр
Эзэмшдэг хувь
Хаана ямар ажилтай
дугаар
тэмдэглэгээ
хийнэ үү/

Тав. Ерөнхий нягтлан бодогч болон Менежерүүдийн талаархи мэдээлэл:
Тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа
Овог нэр
Регистрийн дугаар
явуулсан хугацаа

Албан тушаал

Утас

Зургаа. Толгой, охин болон хараат компанитай эсэх:
Нэр

Регистрийн дугаар

Хаяг, утасны дугаар, цахим
шуудангийн хаяг

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл

Долоо. Зээл болон батлан даалтын* талаарх мэдээлэл:
Зээлийн хэмжээ

Батлан даалтын хэмжээ

БД-н хувь

Батлан даалтын төрөл

Хугацаа

* Батлан даалтын төрөл, хэмжээ, хугацааны талаарх мэдээллийг манай Web site болон хамтран ажиллагч банкууд дээр байгаа танилцуулгаас харна уу.

Найм. Барьцааны талаарх мэдээлэл:
Хаяг

Барьцаа хөрөнгийн төрөл

Бүртгэлийн дугаар

Зах зээлийн
үнэ

Банкны үнэлгээ

Өмчлөгчийн нэр

Ес. Харилцдаг банкны дансны мэдээлэл:
Банкны нэр, салбар

Дансны дугаар

Гүйлгээний хэмжээ
/сард дунджаар/

Валютын төрөл

Долоо. Зээлийн түүх:
Банк, санхүүгийн
байгууллагын нэр

Зээлийн
хэмжээ

Зээлийн төрөл

Хугацаа

Авсан
огноо

Дууссан огноо

Барьцааны
төрөл

Зээлийн үлдэгдэл

Арав.Таны бизнесийн гол түнш /бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагч, хамтран ажиллагч/-ийн талаар:
Бэлтгэн нийлүүлэгч
Овог нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хаяг

Утас

Худалдан авагч
Овог нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хаяг

Утас

Хамтран ажиллагч
Овог нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хаяг

Утас

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хаяг

Утас

Бусад
Овог нэр

Арван нэг. Төлөвлөж байгаа бизнестэй холбоотой гэрээ, хэлцэл болон авах зээлийн зарцуулалтын
талаарх мэдээлэл /дэлгэрэнгүйг хавсралтаар/: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Өргөдөл мэдүүлгийг үнэн зөв бөглөсөн:
Сангийн албан ажлын хүрээнд
Албан тушаалтны нэр

Хүлээн авсан өдөр:

Албан тушаал

Хүлээн авсан мэргэжилтэн :
Тэмдэглэл:

Гарын үсэг
Тамга
Огноо

201... он ... сар ... өдөр
Tанд бизнесийн амжилт хүсье

