ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ
ЛИЗИНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЖУРМЫН
ХАВСРАЛТ №1

/Үндсэн зээлдэгч/

А.ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ноён

Ургийн овог:

Хатагтай

Овог:

Нэр:

Гэрийн утас:

Ажлын утас:

Регистрийн дугаар:
Холбоо барих:
Гар утас:
Оршин суугаа хаяг:

Дээрхи хаягт амьдарч буй хугацаа:
Дугуйлж сонгоно уу:

а. өөрийн

б. эцэг эх, хамаатан садны

в. түрээсийн

Б.АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Байгууллагын нэр:

Газар хэлтэс:

Албан тушаал:

Байгууллагын хаяг:

Ажилласан жил:

В.ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Овог нэр

Таны хэн болох

Эрхэлдэг ажил

Холбогдох утас

Гэрийн хаяг

Г.НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
Ахуйн хогоо хогийн төвлөрсөн цэгт хаядаг эсэх

Тийм

Үгүй

Сар бүрийн хогны мөнгөө төлдөг эсэх

Тийм

Үгүй

Сургуулийн насны хүүхдээ ерөнхий боловсролын сургуульд явуулдаг эсэх

Тийм

Үгүй

Д.ӨРХИЙН САРЫН НИЙТ ОРЛОГО
Орлогын төрөл

Үндсэн зээлдэгчийн орлого

Гэр бүлийн гишүүдийн орлого

Цалин

Тэтгэвэр, тэтгэмж
Бусад орлого
Нийт орлого
Е.ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ
Хэмжээ:

Хүү:

Хугацаа:

Төлбөр нэхэмжлэгч /Худалдагч тал/:

Худалдан авч буй бараа:

Би дээрхи мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн болохыг баталж байна. Банк нь энэхүү өргөдөлтэй холбоо
бүхий аливаа асуудлаар надаас шаардлагатай зүйлээ гаргуулан авч болохыг зөвшөөрч байна. Би
өөрийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр банкинд мэдээлж байхын
зэрэгцээ бусад шаардлагатай мэдээллээр хангаж байхыг зөвшөөрч байна. Мөн дээрхи мэдээллийг
дурын эх үүсвэрээс, шаардлагатай гэсэн арга хэрэгслээр шалган магадлах эрхийг олгож байна.
Зээл хүсэгчийн овог, нэр:

/

/

Огноо:

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ
ЛИЗИНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЖУРМЫН
ХАВСРАЛТ №2

/Хамтран зээлдэгч/

А.ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ноён

Ургийн овог:

Хатагтай

Овог:

Нэр:

Гэрийн утас:

Ажлын утас:

Регистрийн дугаар:
Холбоо барих:
Гар утас:
Оршин суугаа хаяг:

Дээрхи хаягт амьдарч буй хугацаа:
Дугуйлж сонгоно уу:

а. өөрийн

б. эцэг эх, хамаатан садны

в. түрээсийн

Б.АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Байгууллагын нэр:

Газар хэлтэс:

Албан тушаал:

Байгууллагын хаяг:

Ажилласан жил:

В.ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Овог нэр

Таны хэн болох

Эрхэлдэг ажил

Холбогдох утас

Гэрийн хаяг

Г.НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
Ахуйн хогоо хогийн төвлөрсөн цэгт хаядаг эсэх

Тийм

Үгүй

Сар бүрийн хогны мөнгөө төлдөг эсэх

Тийм

Үгүй

Сургуулийн насны хүүхдээ ерөнхий боловсролын сургуульд явуулдаг эсэх

Тийм

Үгүй

Д.ӨРХИЙН САРЫН НИЙТ ОРЛОГО
Орлогын төрөл

Үндсэн зээлдэгчийн орлого

Гэр бүлийн гишүүдийн орлого

Цалинг

Тэтгэвэр, тэтгэмж
Бусад орлого
Нийт орлого
Е.ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ
Хэмжээ:

Хүү:

Хугацаа:

Төлбөр нэхэмжлэгч /Худалдагч тал/:

Худалдан авч буй бараа:

Би дээрхи мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн болохыг баталж байна. Банк нь энэхүү өргөдөлтэй холбоо
бүхий аливаа асуудлаар надаас шаардлагатай зүйлээ гаргуулан авч болохыг зөвшөөрч байна. Би
өөрийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил, өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр банкинд мэдээлж байхын
зэрэгцээ бусад шаардлагатай мэдээллээр хангаж байхыг зөвшөөрч байна. Мөн дээрхи мэдээллийг
дурын эх үүсвэрээс, шаардлагатай гэсэн арга хэрэгслээр шалган магадлах эрхийг олгож байна.
Зээл хүсэгчийн овог, нэр:

/

/

Огноо:

