Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 22 тоот тушаалаар батлав.
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН
БАТЛАН ДААЛТ ХҮСЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛ /ИРГЭН/
Маягт ЗБДС- 1010Б

Банкны нэр : ................................................

Зөвхөн ЗБДСан бөглөнө

Зураг
3х4

Банкны салбар : ...........................................

Код:

Банкны код : .................................................

Хүлээн авсан:

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:
Ургийн овог: ................................

Эцэг /эх/-ийн нэр: .............................................

Өөрийн нэр: ................................................................

Гэрийн хаяг: .................................

аймаг, хот ....................................... сум, дүүрэг

Гэрийн утас: .......................... Факс: ..........................

..........................................баг, хороо ........................................................................

Гар утас: ..................................................................

Хүйс

E-mail хаяг: ...................................................................

эр

эм

Шуудангийн хаяг:

Төрсөн ................... он ........... сар ................. өдөр

Боловсрол:

Дээд

Регистрийн дугаар: ........................................................

тусгай дунд

бүрэн бус дунд

Татвар төлөгч этгээд бол хувийн дугаар: ...........................................

бүрэн дунд
бага

Гэрлэлтийн байдал: ..................................................................

Одоо ажиллаж буй байгууллагын талаар:
Байгууллагын нэр

Сарын үндсэн цалин:

Хаяг

Тухайн байгууллагад
ажилласан жил

Захирал /нябо/-н нэр, утас, цахим
шуудангийн хаяг

Бусад орлого:

Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны талаар: ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Хоёр. Холбогдох хүмүүс (гэр бүлийн гишүүд, хамтран зээл хариуцах хүмүүс)
Таны юу
Овог, нэр
Ажил эрхлэлт, албан тушаал
Регистрийн дугаар
болох

Сарын орлого

Утас

Гурав. Онц яаралтай үед холбоо барих 3 хүний мэдээлэл:
Овог, нэр

Ажил, албан тушаал

Таны юу
болох

Гэрийн хаяг

Гар утас

Гэрийн утас

Жич: ААН-н гүйцэтгэх удирдлага бөглөж байгаа бол 4-өөс хойшхи хувийн мэдээллийг бичихгүй байж болно.
Дөрөв. Зээл болон батлан даалтын* талаарх мэдээлэл:
Батлан даалтын хэмжээ

Зээлийн 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.

Тав. Барьцааны талаарх мэдээлэл:
Барьцаа хөрөнгийн
төрөл

Хаяг

Бүртгэлийн дугаар

Зах зээлийн үнэ

Банкны үнэлгээ

Өмчлөгчийн нэр

Зургаа. 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

Өргөдөл мэдүүлгийг үнэн зөв бөглөсөн:

Барьцааны төрөл

Зээлийн
үлдэгдэл

Албан ажлын хүрээнд

Овог нэр _____________________________________

Хүлээн авсан өдөр: _____________________________________

Гарын үсэг ___________________________________

Хүлээн авсан мэргэжилтэн : ______________________________

Зээл хүсэгчийн хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн:

Тэмдэглэл: ____________________________________________

Овог нэр _____________________________________

______________________________________________________

Гарын үсэг ___________________________________

______________________________________________________

Огноо

______________________________________________________

201... он ... сар ... өдөр

Танд бизнесийн амжилт хүсье

