
 

ДАНС НЭЭЛГЭХ, ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХҮСЭЛТ – Байгууллага 
 

                                                                                                    Харилцагчийн дугаар:                      

I. ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

      Байгууллагын нэр:                                                                                                               Регистрийн №: 

      Утасны дугаар:                                                                           И-мэйл хаяг:                  

 
      Захирлын овог, нэр:                                                                                                               Регистрийн №: 

      Гар утасны дугаар:                                                                           И -мэйл хаяг:                  
 

 

II. ХАРИЛЦАХ ДАНС НЭЭХ                                                                                                               

        

       Валютын төрөл:               Төгрөг (    )                 Ам.доллар (    )                  Юань (    )                   Евро (    )                    Бусад                              (     ) 

      Дансны төрөл:              Харилцах данс (    )                                    Хугацаатай хадгаламжийн данс                        сар (    )  

 

III. ЦАЛИН ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ                      Үйлчилгээнд бүртгүүлэх                                                                                         

 

IV. ТИ ДИ БИ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                          Үйлчилгээнд холбох дансны дугаар: 

       Багцын төрөл:                                                                                                                                Банканд бүртгэлтэй бүх дансдыг холбох                                                             

               Онлайн                     (дансны лавлагаа, үйлчилгээний хүсэлт илгээх)                             Зөвхөн дараах дансдыг холбох  

               Онлайн Плас            (нэг удаагийн нууц үг /ОТР/ үүсгэх апп эсвэл VASCO)                    1.            

               Онлайн Премиум    (нууцлалын төхөөрөмж /VASCO/ ашиглана)                                      2. 

               Онлайн Инфо          (лавлагааны эрх)                                                                                     3. 

          Ти Ди Би Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх нэвтрэх нэр:  
 

№ Нэвтрэх нэр 
Нэвтрэх нэрийг ашиглах 

ажилтны овог нэр 

Эрхийн төрөл Гүйлгээ 

зөвшөөрөх 

зэрэглэл 

Утас 
Гүйлгээний мэдээлэл 

авах и-мэйл Лавлагааны 

эрх 

Гүйлгээний 

эрх 

Гүйлгээ 

зөвшөөрөх эрх 

1         

2         

3         

4         

 

V. МЕССЕЖ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 

           Утасны дугаар:  

 

           И-Мэйл хаяг:                 

             

          Үйлчилгээнд бүртгүүлэх*: 
 

          Мэдэгдэл авах хэл              Монгол  

                                                       Англи 

                                                                                                             

Зарлага гарах боломжгүй дансны хувьд шимтгэл суутгах дансаа бичнэ үү (жишээ нь: хугацаатай хадгаламж):  
                                      

            Үйлчилгээнд холбох дансны мэдээлэл:                                                                          133133 тусгай дугаарт мессеж илгээн дансны үлдэгдэл                  

                  Банканд бүртгэлтэй БҮХ дансны орлого, зарлагын мэдэгдэл авах             шалгах: 

 

 

 

 

            

* САНАМЖ: Үйлчилгээнд бүртгүүлснээр банкан дахь СОНГОСОН дансныхаа 5,000 болон түүнээс 

дээш төгрөгийн гүйлгээнүүдэд мэдэгдэл авч гүйлгээ тус бүрт холбогдох шимтгэлийг төлөхийг 

зөвшөөрч байна. 

№ Дансны дугаар Дансыг төлөөлөх тоо (1-999) 

1   

2   

3   

4   

№ Зөвхөн дараах дансдыг холбох 
Мэдэгдлийн төрөл 

Орлого Зарлага 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 
 



 

VI. И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

     Биллерийн нэр:                                                  Хэрэглэгчийн дугаар:                                                          Лимит: 

      

     Хугацаа:               жил               Шимтгэл суутгах данс:                                                   Баримт хүлээн авах и-мэйл:  

 

 

 Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл болон холбогдох гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрөв. 

Харилцагчийн баталгаат 

гарын үсэг:  

 

Овог, нэр:  

 

Албан тушаал:  

 

Огноо:     

 

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД 

 

Бүртгэсэн ажилтан:                          
Овог, нэр                      Теллер дугаар            Гарын үсэг        Огноо: ................. 

Хянасан ажилтан:                            
Овог, нэр                     Теллер дугаар            Гарын үсэг        Огноо: ................. 

Дансны дугаар:    

Маягт – 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ                 Үйлчилгээнд бүртгүүлэх                                                                                                                                                                                      

Тамга 

 



 

 ACCOUNT AND ONLINE BANKING SERVICES APPLICATION FORM 
 

                                                                                                    Customer ID (CIF):                      

I. CUSTOMER INFORMATION 

 

      Company’s name:                                                                                                               Registration №: 

      Phone number:                                                                           E-mail address:                  

 
      CEO’s name:                                                                                                                       Registration №: 

      Phone number:                                                                           E-mail address:                  
 

 

II. CURRENT ACCOUNT                                                                                                               

 

      Currency type:                   MNT (    )                    USD (    )                           CNY (    )                   EUR  (    )                    Other                              (     ) 

     Account type:                Current account  (    )                                           Term deposit                        months (    ) 

 

III. SALARY ACCOUNT SERVICE                     Register service 

 

IV. TDB ONLINE SERVICE 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Add accounts on TDB Online: 

       TDB ONLINE packages:                                                                                                                 Add all accounts                                                             

               Online                    (balance inquiry)                                                                                 Add selected accounts:  

               Online Plus            (with OTP or VASCO)                                                                               1.            

               Online Premium    (with VASCO)                                                                                            2. 

               Онлайн Инфо          (лавлаганы эрх)                                                                                      3.   

       TDB ONLINE User ID: 
 

№ User ID 
Employee, who will use 

User ID 

Type of authority 
Approval 

rank 

Notification 

phone number 
Notification e-mail Balance 

inquiry 

Make 

transactions 

Approve 

transactions 

1         

2         

3         

4         

 

V. MESSAGE BANKING 
 

 

           Mobile number:  

 

           E-mail address:                 

             

           Register service *: 
 

             Language            Mongolian  

                                         English 

                                                                                                             

Please write on account number, which enquires the fees for nondeductible accounts (For example: Term deposit):          
                             

            Account information to link to service:                                                                        Balance inquiry send massage to 133133                 

                  Connect ALL accounts transaction types                                                                                             

 

 

 

 

              

 

                                                 

* NOTE: By registering this service, you are agreeing to pay the fees from transactions in amount of 5000 MNT 

or higher and to receive transaction information. 

№ Account number 
Number to represent account 

(1-999) 

1   

2   

3   

4   

№ Selected account number 
Transaction type 

Income Withdrawal 

1    

2    

3    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

VI. E-BILLING 

 

     Biller name:                                                  User ID:                                                                                        Limit: 

      

     Period:     /           year  /                 Account will be debited:                                                         Notification E-mail :  

 

 

 

I confirm that the information above is correct, terms of agreement, fees and commissions of services are accepted. 

 

Customer’s authorized 

signature:  

 

Full name:  

 

Position:  

 

Date:     

 

BANK USE ONLY 

 

Recorded by:                          
Name                           Teller code            Signature        Date: ................. 

Revised by:                            
Name                           Teller code            Signature        Date: ................. 

Account number:    

Application form – 007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SWEEP TRANSFER SERVICE                                    Register service  

Stamp 

 



 

 

ЦАХИМ НЭХЭМЖЛЭХ БУЮУ И-БИЛЛИНГ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 

 
 
200 ... оны ... –р сарын ...ны өдөр              №                                                 Улаанбаатар хот 
 
 
Энэхүү “Цахим нэхэмжлэх буюу и-биллинг үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г 

Монгол Улсын Иргэний хууль, Банкны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн 

хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг тус тус үндэслэн 

нэг  талаас  .................................................................................................  хаягт  орших  

………………………… 

Худалдаа, хөгжлийн банкны .......................... салбар (цаашид “Банк” гэх), 

         нөгөө талаас .......................................................................................... хаягт орших 

“........................................................................” (аж ахуйн нэгжийн гэр.дугаар: 

..........................................., рег.дугаар: 

....................................) (цаашид “Төлбөр хариуцагч”, хамтад нь “Талууд” гэх) нар дараах 

нөхцлүүдийн талаар харилцан тохиролцож байгуулав. 

 

Нэг. Гэрээний зүйл 

 

  1.1. Энэхүү гэрээний  зорилго   нь   банк   өөрийн  харилцагч  хуулийн  этгээд,  хувь  хүн   

(цаашид   “Төлбөр хариуцагч” гэх)-д, банктай  гэрээ  бүхий  байгууллага   (цаашид  “Төлбөр   

хүлээн   авагч”  гэх)-аас сар  бүр нэхэмжлэх  төлбөрийг  банкны  картын  болон  харилцах,  

хугацаагүй  хадгаламжийн  ........................................,  тоот данснаас  (цаашид  “Данс”  гэх)  шууд 

суутган авах үйлчилгээтэй холбогдон үүсэх харилцаа, талуудын эрх, үүргийг зохицуулахад 

оршино. 

 1.2 Гэрээнд хэрэглэгдсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 

1.2.1   “Төлбөр  хүлээн  авагч”  гэж  банктай  цахим  нэхэмжлэх  үйлчилгээнд  хамтран  

ажиллахаар  гэрээ байгуулсан,  сар  болгон  өөрийн  хэрэглэгчийн  үйлчилгээний  төлбөр  болон  

сарын суурь хураамж зэрэг тогтмол гардаг төлбөрийг төлбөр хариуцагчийн данснаас 

суутгуулахаар нэхэмжилж буй байгууллагыг; 

1.2.2    “Төлбөрийн  нэхэмжлэх”  гэж  төлбөр  хүлээн  авагчаас  тухайн  төлбөр  нэхэмжлэх  

хугацаанд гарсан үйлчилгээний хөлс, сарын суурь хураамж зэрэг төлбөр хариуцагчаас суутган 

авбал зохих төлбөрүүдийг нэгтгэн банкинд ирүүлсэн төлбөр тооцооны электрон файлыг; 

1.2.3    “Төлбөрийн нэхэмжлэхийн хүчинтэй хугацаа” гэж төлбөр хариуцагч болон төлбөр 

хүлээн авагч нарын хооронд тохирсон нэхэмжлэхийг төлбөл зохих хугацааг; 

1.2.4  “Төлбөрийн нэхэмжлэх хүчингүй  болгох”  гэж  төлбөр  хариуцагч  нь  төлбөрийн  

нэхэмжлэхийн хүчинтэй хугацаанд дансандаа хангалттай хөрөнгө байршуулаагүйгээс  

төлөгдөөгүй  тохиолдолд  төлбөр  хүлээн авагчаас тухайн төлбөрийг хүчингүй болгож буцаан 

татахыг тус тус ойлгоно. 

Хоёр. Гэрээ байгуулах, цуцлах 

 

2.1  Гэрээ  нь  төлбөр  хариуцагч  цахим  нэхэмжлэх  үйлчилгээ  авах  хүсэлтийг  бөглөж,  

баталгаат  гарын  үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. 

2.2 Гэрээг гурван хувь үйлдэж талууд тус бүр нэгийг хадгалсан нь хууль зүйн хувьд адил 

хүчинтэй байна. 

2.3 Гэрээ дараах тохиолдолд дуусгавар болно. Үүнд: 

2.3.1   Төлбөр   хариуцагч   нь   төлбөр   хүлээн  авагчийн   харилцагч   байхаа   больсон   

тохиолдолд   сүүлийн төлбөрийн нэхэмжлэхийг төлж дуусгасны үндсэн дээр; 



2.3.2 Төлбөр хариуцагч нь банкны дансаа хаалгасан тохиолдолд төлбөрийн нэхэмжлэхийг 

төлж дуусгасны үндсэн дээр; 

2.3.3 Төлбөр хариуцагч гэрээг цуцлах өргөдөл гаргасан тохиолдолд; 

2.3.4 Банк гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа зөрчсөн гэж үзсэн тохиолдолд. 

 

Гурав. Төлбөр хариуцагчид тавих шаардлага, үйлчилгээний шимтгэл 

 

 3.1 Банк нь төлбөр хариуцагчийн данснаас хасалт хийсэн гүйлгээ бүрээс “Худалдаа,  

хөгжлийн банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл” (цаашид “Ерөнхий нөхцөл” 

гэх)-д заасны дагуу үйлчилгээний шимтгэл (цаашид “Шимтгэл”  гэх)  авна.  Төлбөр хариуцагч 

нь Ерөнхий нөхцлийн шимтгэлтэй танилцаж, данснаас   төлбөрийн   нэхэмжлэхийн   дагуу   

төлбөр   суутгахыг   зөвшөөрсөн   бөгөөд  энэ   нь  гэрээг   байгуулах урьдчилсан нөхцөл болохыг 

талууд харилцан тохиролцов. 

3.2 Төлбөр хариуцагч нь дансандаа төлбөр хүлээн авагчаас ирж буй төлбөрийн  нэхэмжлэхийг  

төлөхөд хангалттай хөрөнгө байршуулж байна. 

3.3 Хэрэв картын данстай бөгөөд нэг картын дугаар дээр олон данстай тохиолдолд 

“PRIMARY OPEN” буюу гол данснаас тухайн нэхэмжлэхийг төлөх тул тухайн дансанд 

хүрэлцэхүйц хөрөнгө байршуулсан байна. 

 3.4 Харилцах болон  хугацаагүй  хадгаламжийн  данс  эзэмшигч  энэхүү  гэрээг  байгуулах  

тохиолдолд тухайн дансны захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн баталгаат гарын үсэг бүхий 

хүсэлтийг үндэслэн байгуулна. 

Дөрөв. Банкны эрх, үүрэг 

 

4.1 Банк дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

4.1.1 Төлбөр хүлээн авагчаас ирүүлсэн төлбөрийн нэхэмжлэхийг үндэслэн төлбөр 

хариуцагчийн данснаас төлбөрийг суутган авах; 

4.1.2 Төлбөр хариуцагчийн дансны үлдэгдэл хүрэлцээгүйгээс шалтгаалан төлбөрийн   

нэхэмжлэх, нэхэмжлэхийн хүчинтэй хугацаанд төлөгдөөгүй тохиолдолд төлбөр  хүлээн 

авагчтай байгуулсан гэрээний дагуу арга хэмжээг авах; 

4.1.3 Төлбөр хариуцагчийн хүсэлтээр гүйлгээний хуулгыг хэвлэн баталгаажуулж, өгөх; 

4.1.4 Цахим нэхэмжлэх үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд мэдэгдэх; 

4.1.5  Төлбөрийн  нэхэмжлэхийн  дагуу  данснаас  хасалт  хийх  үед  гүйлгээ  хийгдсэн  

мэдээллийг  электрон шуудан болон мессеж зэрэг боломжит сувгаар төлбөр хариуцагчид 

мэдэгдэх; 

4.1.6   Төлбөр хариуцагчаас гаргасан төлбөрийн нэхэмжлэхтэй холбоотой хүсэлт,  гомдол,   

маргааныг шийдвэрлэхэд төлбөр хүлээн авагчтай хамтран ажиллах; 

4.1.7 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх. 

4.2 Банк дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

4.2.1  Төлбөр  хүлээн  авагчаас  ирүүлсэн  төлбөрийн  нэхэмжлэхийн  дүнг  төлбөр  

хариуцагчийн  данснаас  үл маргалдах журмаар суутган авах; 

4.2.2  Цахим нэхэмжлэх үйлчилгээ үзүүлсний шимтгэлийг Ерөнхий нөхцөлд заасны дагуу 

суутган авах; 

4.2.3. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ төлбөр хариуцагчаас  биелүүлэхийг  шаардах,  хэрэв  удаа  

дараа  зөрчсөн тохиолдолд төлбөр хариуцагчийн гэрээг дангаараа цуцлах; 

4.2.4. Банк нь “Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл” болон түүнд орсон 

нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр өөрийн www.tdbm.mn цахим хуудсаар дамжуулан 

харилцагчид хүргэх. /ГЗ-ын 2014.01.06-ны өдрийн 14/015 тоот тушаалаар нэмж оруулав/ 

 

 

http://www.tdbm.mn/


 

 

Тав. Төлбөр хариуцагчийн эрх, үүрэг 

 

5.1 Төлбөр хариуцагч нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

5.1.1  Холбогдох  дансандаа  төлбөрийн  хүчинтэй  хугацаанд  төлбөрийн  нэхэмжлэхийг  

төлөхөд  хангалттай хөрөнгө байршуулах; 

5.1.2  Төлбөр  хариуцагчийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр цахим  нэхэмжлэх 
үйлчилгээний эрх нээлгэсэн банкны салбар, тооцооны төвд хандан, холбогдох өөрчлөлтийг 
тэмдэглүүлэх; 

5.1.3 Төлбөрийн нэхэмжлэхийн дүнг төлбөр хүлээн авагчаас лавлан, тулгаж байх; 

5.1.4.  Төлбөр суутгаж  буй  дансны  төрлийг  өөрчлөх  болон  шинэ  карт  хэвлүүлэх  үед  энэ  

тухай банкны ажилтанд хэлж тэмдэглүүлэх; 

5.1.5 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх. 

5.2 Төлбөр хариуцагч дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

5.2.1  Төлбөрийн  нэхэмжлэхийн  гүйлгээ  хийгдсэн  талаарх  мэдээллийг  электрон  шуудан,  

эсвэл  SMS-ээр хүлээн авах; 

5.2.2 Дансны хуулгыг банкнаас авах; 

5.2.3 Төлбөрийн нэхэмжлэхтэй холбоотой аливаа гомдол, санал, маргааныг банкинд гаргах; 

5.2.4 Гэрээгээ цуцлах талаар банкинд мэдэгдэх; 

5.2.5 Дансны дугаараа өөрчлөх; 

5.2.6 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг банкнаас шаардах. 

 

Зургаа. Хариуцлага 

 

 6.1 Банк нь төлбөр хариуцагчийн аливаа мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулах,   гэрээнд   

заагдсанаас   өөр бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно. 

 6.2 Төлбөр хариуцагчийн данс дахь  мөнгөн  хөрөнгө  хүрэлцээгүйн улмаас төлбөрийн  

нэхэмжлэхийн  дагуу гүйлгээ хийгдээгүйгээс учирсан аливаа хохирлыг банк хариуцахгүй. 

 6.3 Төлбөр хариуцагчийн мэдээлэл нь өөрчлөгдсөн бөгөөд түүнийгээ банкинд   

мэдэгдээгүйгээс  үүсэх хариуцлагыг банк хариуцахгүй. 

 6.4 Төлбөр хүлээн авагчийн буруугаас төлбөр хариуцагчид учирсан аливаа  торгууль,   

хохирлыг  банк хариуцахгүй. 

      6.5. Төлбөр хариуцагч нь төлбөрийн нэхэмжлэх төлөх дансны дугаар болон шинээр карт 

хэвлүүлэх үед банкинд тэмдэглүүлээгүйгээс үүдэн гарах аливаа торгууль, хохирлыг банк 

хариуцахгүй. 

           Долоо. Маргаан шийдвэрлэх 

 

7.1 Төлбөр хариуцагчаас гаргасан аливаа гомдол, санал маргааныг шийдвэрлэх талаар банк 

нь төлбөр хүлээн авагч болон төлбөр хариуцагч талуудтай хамтран ажиллана. 

 7.2 Төлбөрийн нэхэмжлэхийн талаарх аливаа гомдол, маргааныг төлбөр хариуцагч нь 

төлбөр хүлээн авагчид шууд тавина. 

 7.3 Гэрээтэй холбогдон үүссэн аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх аргаар 

шийдвэрлэнэ. 

 7.4 Хэрэв энэ гэрээний 7.3-т заасны дагуу маргааныг шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл Монгол 

Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Гэрээ байгуулсан: 
 
 
Банкийг төлөөлж:     

  

  

___________________-Салбар ТТ-ийн 

Борлуулалт, мэдээллийн ажилтан  

 

___________________   

      (овог, нэр)  

 

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

 (гарын үсэг)  

         Харилцагчийг төлөөлж:  
        

   

 

 

 

____________________   

      (овог, нэр)  

 

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

       ( гарын үсэг)  
      

 

  

___________________-Салбар ТТ-ийн Захирал  

 

___________________   

      (овог, нэр)  

 

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

 (гарын үсэг)  

   

 


