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Байгууллагын дугаар
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А. БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Байгууллагын нэр, хаяг

Регистрийн дугаар

B. ХАРИЛЦАХ ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС НЭЭХ БОЛ ЭНЭ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ

Харилцах
Харилцах
Харилцах

3. Дансны дугаар
(Банкны ажилтан бөглөнө)

2. Валютын төрөл

1. Дансны төрлөө сонгоно уу
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1-р гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтан
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2-р гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтан
Ургийн

Яс үндэс

Эцэг/ эх-н

Нэр
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Мэргэжил

Гар утас
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C. ДОТООДЫН ТӨЛБӨРИЙН ДЕБИТ КАРТ ЭЗЭМШИХ БОЛ ЭНЭ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ
Карт холбох дансны дугаар
Картын төрлөө сонгоно уу:
Дотоодын карт
Байгууллагын карт

Байгууллагын няравын карт

Бусад (.........................)

Карт дээр хэвлэгдэх нэр
* 22 тэмдэгтэд багтаан латин үсгээр бичнэ үү

Дотоодын карт /Төгрөг/
Дээд хэмжээ (Өдөрт)

Байгууллагын карт

Байгууллагын няравын

Нийт

3,000,000

5,000,000

АТМ-ээс бэлэн мөнгө авах

3,000,000

5,000,000

Худалдан авалт хийх болон бэлэн
мөнгө авах

3,000,000

5,000,000

Яаралтай үед холбоо барих хүний мэдээлэл:
Овог, нэр

Таны юу болох

Гар утас

И-мэйл хаяг

Харилцагчийн дансны болон картын мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар банктай зайнаас холбогдох үед таныг тухайн
данс болон картын эзэмшигч мөн эсэхийг энэ асуулт хариултаар баталгаажуулах тул танаас өөр хүн хариулж чадахааргүй
асуулт хариулт сонгон нууцыг чандлан хадгална уу.
Нууц асуулт

Нууц хариулт

D. ИНТЕРНЭТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОХ БОЛ ЭНЭ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ
Нэгийг
сонгох

Үйлчилгээний эрх

Мэдээлэл авах

Өдрийн гүйлгээний
хязгаар

Гүйлгээ хийх

Лавлагааны эрх

Тайлбар
Нэвтрэх нууц үгээр орж дансны мэдээллээ харах боломжтой.

Энгийн гүйлгээ

3 сая төгрөг

Олон удаа хэрэглэгдэх нууц үгээр гүйлгээ хийнэ.

ОТР и-мэйл гүйлгээ

5 сая төгрөг

И-мэйлээр ирсэн 1 удаагийн нууц үгээр гүйлгээ хийнэ.

ОТР мобайл гүйлгээ

5 сая төгрөг

Гар утасны аппликейшн ашиглан үүсгэсэн 1 удаагийн нууц үгээр гүйлгээ хийнэ.

ОТР мессеж гүйлгээ

5 сая төгрөг

Мессежээр ирсэн 1 удаагийн нууц үгээр гүйлгээ хийнэ.

Харилцагчийн дансны болон интернэт банкны мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар банктай зайнаас холбогдох үед таныг тухайн данс болон интернэт банк
эзэмшигч мөн эсэхийг энэ асуулт хариултаар баталгаажуулах тул танаас өөр хүн хариулж чадахааргүй асуулт хариулт сонгон нууцыг чандлан хадгална уу.

Нууц хариулт

Нууц асуулт

Мессежээр

Интернэт банкны нууц үг авах сувгийг сонгоно уу:

И-мэйлээр

Байгууллагын 1-р гарын үсгийн эрх бүхий албан тушаалтны бөглөх
Интернэт банк үйлчилгээнд бүх дансыг бүртгэж, харуулах. Хураамж суутгах дансаа бичнэ үү:
Интернэт банк үйлчилгээнд сонгосон дансыг бүртгэж, харуулах:
* Өдөрт 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ хийх бол энэхүү хэсэгт хүсэлтээ бөглөнө үү.
Дансны дугаар

Хураамж суутгах дансыг сонгоно уу

Харилцагчийн хүсч буй өдрийн гүйлгээний хэмжээ*

Интернэт банкны үйлчилгээнд нэвтрэх нэр:
Өргөдлийн хураамж төлөх хэлбэр:

Бэлэн

Бэлэн бус бол Төлөх данс:

Гэрээний хугацааг автоматаар сунгах уу?

Тийм

Үгүй

Байгууллагын 2-р гарын үсгийн эрх бүхий албан тушаалтны бөглөх хэсэг
Интернэт банк үйлчилгээнд бүх дансыг бүртгэж, харуулах. Хураамж суутгах дансаа бичнэ үү:
Интернэт банк үйлчилгээнд сонгосон дансыг бүртгэж, харуулах:
* Өдөрт 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ хийх бол энэхүү хэсэгт хүсэлтээ бөглөнө үү.
Дансны дугаар

Хураамж суутгах дансыг сонгоно

Харилцагчийн хүсч буй өдрийн гүйлгээний хэмжээ*

Интернэт банкны үйлчилгээнд нэвтрэх нэр:
Өргөдлийн хураамж төлөх хэлбэр:

Бэлэн

Бэлэн бус бол төлөх данс:

Гэрээний хугацааг автоматаар сунгах уу?

Тийм

Үгүй

E. МЕССЕЖ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОХ БОЛ ЭНЭ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨНӨ ҮҮ
Бүртгүүлэх гар утасны дугаараа бичнэ үү:
Харилцагч нь мессеж банкны үйлчилгээнд зөвхөн дансны үлдэгдэл шалгах, валютын ханш харах эрхтэй бүртгүүлэх бол энд

тэмдэглэнэ үү!

Та доорхи нэмэлт мэдээллүүдийг давхар авах боломжтой. Үүнд:
Картын хүчинтэй хугацаа дуусах мэдээлэл
Хугацаат хадгаламжийн хугацаа дуусах мэдээлэл
Зээлийн хуваарьт төлөлтийн мэдээлэл
Тогтмол шилжүүлэг хийгдсэн тухай мэдээлэл авах

Дансны дугаар

Тогтмол шилжүүлэг хийхэд дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байгаа талаар
мэдээлэл авах
Дансны орлого, зарлагын мэдээлэл
Мессежээр авсан мэдээллээ цахим шуудангаар авах
Улайлтын эрхтэй дебит картын улайлтын лимитын ашиглалтын хувь, зээл
төлөх хугацааны талаар мэдээлэл авах

Мэдээлэл авах гүйлгээний доод дүн /Таны сонгосон дүнгээс дээш
дүнтэй гүйлгээний мэдээллийг Банк хүргэнэ/
>5,000
>5,000
>5,000
>5,000

>10,000
>10,000
>10,000
>10,000

>50,000
>50,000
>50,000
>50,000

Хураамж суутгах дансыг
сонгоно уу

Данс төлөөлөх
код

>100,000
>100,000
>100,000
>100,000

F. БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД
Энэхүү хүсэлтийн дагуу миний мэдээлэл үнэн зөв
болохыг баталж байна. Дээрх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
үзүүлэх буюу данс нээж өгнө үү.

Тамга:

Банкны тэмдэглэгээ:
Хүлээн авсан ажилтан:

Байгууллагын баталгаат 1-р гарын үсэг:
Нэр:

Байгууллагын баталгаат 2-р гарын үсэг:

Гарын үсэг:

Хянасан ажилтан:
Нэр:

Гарын үсэг:

