Цалингаар барьцаалсан зээлийн журмын
Хавсралт №1

Цээж зураг

ЦАЛИНГИЙН БАРЬЦААТ ЗЭЭЛИЙН
ӨРГӨДӨЛ
Та уг өргөдлийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!
1. ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Хүсч буй зээлийн хэмжээ

Зээлийн зориулалт,
санхүүжилтын
/тодорхой бичих/

төгрөгөөр

Зээл ашиглах хугацаа /сараар/

валютаар

Зээлийн хүү /хувь/

шаардлагатай
хэмжээ

2. ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог:

Эцэг
нэр:

/эх-/ийн

Нэр:

Төрсөн огноо:

Регистрийн
дугаар:

E-mail:

Ажлын утас:

Гар утас:

Холбоо барих утас:
Гэрийн утас:

Гэрийн
................................................................................................................................................................
Дээрхи хаягт хэр удаан амьдарч
байгаа вэ?

хаяг:

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

3. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
Байгууллагын нэр:

Газар, Хэлтэс:

Албан тушаал:

Ажилласан жил:

Байгууллагын
хаяг:

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

4. ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /таны авсан зээлийг хамтран хариуцагч болон гэр бүлийн гишүүд
хамаарна/
Овог нэр

Таны хэн
болох

Хаана ямар ажил
эрхэлдэг

Гэрийн хаяг

5. ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх
хөрөнгө

.............................................
..төг

Хөрөнгийн төрөл,
байршил

Авто машин,
мотоцикль

.............................................
..төг
.............................................
..төг
.............................................
..төг

Авто машины марк
дугаар
Банк/Хадгаламжийн
төрөл
Бусад хөрөнгийн
мэдээлэл

Хадгаламж
Бусад

Холбоо барих
утас

6. ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН БАЙДАЛ / сараар/
Гэр бүлийн
Орлого төрөл
Өөрийн орлого
гишүүний
орлого
Цалингийн орлого

Өрхийн зардал
Хүнс, барааны зардал
Байр, цахилгааны
зардал

Тэтгэвэр, тэтгэмж
Түрээсийн орлого
Нийт орлого

Унааны зардал
Ахуйн хэрэглээний
зардал

Бусад орлого

Бусад зардал

Нийт орлого
Нийт дүн

Нийт зардал

7. ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН ЗЭЭЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

*/Зээл хүсэгч зээлийн өргөдөл гаргахдаа зээл хэмжээ, хүү, хугацаа, зориулалттыг дээрхи талбарт товч
байдлаар өөрийн гараар бичнэ/
Би энэхүү өргөдөлд бөглөсөн мэдээлэл үнэн болохыг баталж байна:
Өргөдөл гаргагчийн баталгаат гарын үсэг ________________________________Огноо: ______________
Гэр бүлийн хүний нэр ___________________ гарын үсэг _______________ Огноо _______________

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД
Өргөдөл хүлээн авсан огноо:______________________ Хариуцах ажилтны нэр:____________________
Санхүүгийн тооцоо:
Сарын цэвэр
цалингийн
хэмжээ

х

Олгох зээлийн
дүн

:

Хэдэн сарын цалинтай
тэнцэх зээл авахыг
хүссэн

=

Зээлийн хугацаа

=

(24 сар хүртэл)

Олгож болох дээд
хэмжээ

<

Олгох зээлийн дээд
хэмжээ (1 сарын
гарт олгох цалинг
12 дахин
нэмэгдүүлсэн дүн
буюу 8 сая
төгрөгөөс
хэтрэхгүй)

<

Сарын цэвэр
цалингийн 60%

(1 сарын гарт олгох
цалинг 12 дахин
нэмэгдүүлсэн дүн буюу
8 сая төгрөгөөс
хэтрэхгүй)

Сард төлөх ёстой
үндсэн зээл

Зээлийн дүн:____________________________ төг

Зээлийн хугацаа: __________________________ сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл: __________________________________ төг
Сард төлөх үндсэн төлбөр: ______________________ төг / Хүү:______________________________ хувь
ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛТЭЙ ХАМТ БҮРДҮҮЛСЭН МАТЕРИАЛУУД
№
Бүрдүүлсэн материалууд
1
Зээл хүсэгчийн болон эхнэр /нөхөр/-ийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2
Ажлын газрын үнэмлэхний хуулбар
3
Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт
4
НДД-ийн хуулбар /Нүүр, төлөлт-сүүлийн 2 жил, тушаалын бичилт/
5
Оршин суугаа хорооны ам бүлийн тодорхойлолт /Анхлан зээлдэгчийн хувьд шинээр авна,
давтан зээлдэгчийн хувьд хаяг солигдсон тохиолдолд шинэчилж авна/
6
Барьцаанд тавьж буй хөрөнгийн бичиг баримт /зээлийн барьцаанд үл хөдлөх болон хөдлөх
хөрөнгө тавих тохиолдолд/
*Үйлчилгээний шимтгэл авсан эсэх:



*Зээлийн хэмжээг үнэн зөв тогтоосон эсэх:

Хариуцсан мэргэжилтний гарын үсэг: _____________________________ Огноо ___________________

