
Орон сууцны зээлийн үйл ажиллагааны зааврын Хавсралт-3 

                  ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛ       
                                         

I. Зээлийн төрөл ба нөхцөл 
Энэхүү маягтын мэдээлэл нь орон сууцны зээлд хамрагдах боломжтой эсэхийг тодорхойлоход оршино. 

Хүсч буй зээлийн хэмжээ:  Зээлийн зориулалт: 

 Шинэ орон сууц худалдан авах                                                           

 Орон сууцны засварын зээл 

 Хуучин орон сууц худалдан авах                                                         

 Хувийн орон сууц худалдан авах, барих зээл 

Зээлийн хүү (сарын): 

Зээлийн хугацаа, сараар: 

II.Зээлдэгчийн талаархи мэдээлэл                           
                Зээлдэгч                                                                                                      Хамтран зээлдэгч  

Эцэг эхийн нэр:..................................................... 
 
Нэр:........................................................................ 
 
Регистрийн №:....................................................... 
 
Төрсөн огноо:........................................................ 
 
Хүйс:  Эр  Эм       
 
Утасны №:.............................................................                                           
 
Гар утас №:........................................................... 
 
Цахим шуудан:.................................................... 
 

Эцэг эхийн нэр:..................................................... 
 
Нэр:........................................................................ 
 
Регистрийн №:....................................................... 
 
Төрсөн огноо:........................................................  
 
Хүйс:  Эр  Эм       
 
Утасны №:.............................................................                                           
 
Гар утас №:............................................................ 
 
Цахим шуудан:...................................................... 
 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн хаяг     Өөрийн   Түрээсийн   бусад 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
                                                                 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн хаяг     Өөрийн   Түрээсийн  Бусад 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 

 

Зээлдэгчийн гэр бүлийн байдал: 

 Гэрлэсэн          Гэрлээгүй         бусад                                 Ам бүлийн тоо:  

 
Таны хэн болох Овог нэр Оршин суугаа хаяг Эрхэлдэг ажил Сарын орлого Утасны дугаар 

      
 

      
 

      
 

 
Хамтран зээлдэгчийн гэр бүлийн байдал: 

 Гэрлэсэн         Гэрлээгүй         бусад                                 Ам бүлийн тоо:  

 
Таны хэн болох Овог нэр Оршин суугаа хаяг Эрхэлдэг ажил Сарын орлого Утасны дугаар 

      
 

      
 

      
 

 
Нийгмийн хариуцлага: 
 
Ахуйн хогоо хогийн төвлөрсөн цэгт хаядаг эсэх  тийм үгүй 
 
Сар бүр хогны мөнгө төлдөг эсэх тийм үгүй 
 
Сургуулийн насны хүүхдээ ерөнхий боловсролын сургуульд сургадаг эсэх                          тийм                       үгүй 
 
 



Боловсрол / мэргэжил: 
 
Төгссөн их дээд сургууль                                         Төгссөн огноо 
 
 ....................................................                            ...........................................       
 
 
Мэргэжил  ..................................                     
 
 
Цол хэргэм  ................................ 
 

Боловсрол / мэргэжил: 
 
Төгссөн их дээд сургууль                                         Төгссөн огноо 
 
 ....................................................                            ...........................................           
 
 
Мэргэжил  ..................................                     
 
 
Цол хэргэм  ................................ 

III. Ажлын газрын мэдээлэл       
 Зээлдэгч                                                                                                                 Хамтран зээлдэгч 

Ажлын газрын нэр, хаяг:                Хувиараа хөд.    
эрхэлдэг  

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

Нийт ажилласан жил  

 

Ажлын газрын нэр, хаяг:                Хувиараа хөд.    
эрхэлдэг  

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

Нийт ажилласан жил 

Энэ байгууллагад 
ажилласан жил 
 

Энэ байгууллагад 
ажилласан жил 

Албан тушаал / Хувийн бизнесийн төрөл 
 
 

Ажлын утас  Албан тушаал / Хувийн бизнесийн төрөл Ажлын утас 

Хэрэв одоогийн ажлыг 2-оос доош жил хийж байгаа эсвэл нэгээс дээш байгууллагад ажиллаж байгаа бол дараах хүснэгтийг бөглөнө үү 
Ажлын газрын нэр, хаяг:                Хувиараа хөд.    

эрхэлдэг  
 
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 
 

Хугацаа (эхэлсэн, 
дууссан) 
 

Ажлын газрын нэр, хаяг:                Хувиараа хөд.     
эрхэлдэг  

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

Хугацаа (эхэлсэн, 
дууссан) 

Сарын орлого 
 
 

Сарын орлого 

Албан тушаал / Хувийн бизнесийн төрөл 
 
 

Ажлын утас Албан тушаал / Хувийн бизнесийн төрөл Ажлын утас 

IV. Сарын орлого ба зардлын талаар мэдээлэл 
Сарын нийт орлого 

 
Зээлдэгч Хамтран 

зээлдэгч 
Нийт Сарын нийт зардал Одоо 

 
Зээл авсаны дараа 

 
Цалин    Орон сууцны төлбөр (дулаан, 

цэвэр, бохир усны төлбөрүүд) 
  

Илүү цагийн хөлс    Түрээс   
Урамшуулал    СӨХ-ны төлбөр   
Ноогдол ашиг / хүүгийн 
орлого 

   Цахилгааны төлбөр   

Түрээсийн орлого    Даатгалын хураамж   
Бусад*     Утасны зардал   
    Бусад:   
    Хүнсний зардал   
    Хүсний бус зардал   
    Шатахуун / гаражийн зардал   
    Бусад   
Дүн:    Дүн:   
* Бусад орлогыг тайлбарлаж бичнэ үү (хувийн бизнесээс олдог ашиг, тэтгэмж, тусламж  г.м.).  

 
V. Хөрөнгө ба өр төлбөр 

Хэрэв зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн хөрөнгө ба өр төлбөр нийлсэн бол нийлбэр дүнгээр бөглөж болно.  Нийлбэр дүнгээр  Тусдаа 
 

 
1. Орон сууцны урьдчилгаанд төлсөн бэлэн мөнгө 

 

 

 
2. Банк болон санхүүгийн байгууллагад  эзэмшиж буй дансны мэдээлэл: 
 

Банк, санхүүгийн байгууллагын нэр Дансны дугаар Үлдэгдэл 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 
3. Эзэмшиж буй хөрөнгүүдийн мэдээлэл: 

 
Хөрөнгийн нэр, төрөл Оршин байгаа хаяг, марк Зах зээлийн үнэ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

4. Өр төлбөр: 
 

Зээлдүүлэгч байгууллагын нэр, 
хаяг 

Зээлийн зориулалт Зээлийн эхлэл, дуусах огноо Зээлийн үлдэгдэл 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

VI. Зээлээр санхүүжүүлэх орон сууцны тухай мэдээлэл 
Зээлээр санхүүжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн байршил хаяг:                                            ашиглалтад орсон / орох огноо: 
 

Өрөөний тоо: 
 
 

Талбайн 
хэмжээ: 
 
.....................м2 

Үл хөдлөх хөрөнгийн төрөл: 
  

 Нийтийн орон сууц  

 Хувийн орон сууц 

Гэрчилгээ хэдэн хүний эзэмшилд гарах  нэг хүний өмч   олон хүний өмч 
 
Худалдан авч буй орон сууцны гэрчилгээ хэний нэр дээр гарах  
 
............................................................................................................................................................
...... 
 
............................................................................................................................................................
..... 

Үл хөдлөх хөрөнгө нь эзэмшигчийн: 

 анхны орон сууц          хоёр дахь орон сууц         

 гурав дахь болон түүнээс дээш  

Барилга барьж байгаа болон засвар хийж байгаа бол дараах асуултанд хариулна уу. 
Газар өмчлөх 

гэрчилгээ 

 гарсан   

 гараагүй 

Барилгын өртөг: Зарцуулсан 
хөрөнгийн дүн: 
 

Засварын 
өртөг: 
 

Нийт: 
 

Урьдчилгаа төлбөрийн эх үүсвэр:   Хадгаламж          Хуучин байраа зарсан мөнгө         Бусад /тайлбар 
 

VII. Санхүүжилтийн тооцоо 
1. Худалдан авах  

1.1. Худалдан авч байгаа үнэ  

1.2. Урьдчилгаа төлбөр  

1.3. Бусад  

1.4. Хүсч буй зээлийн хэмжээ  

2. Хувийн орон сууц барих  

Гүйцэтгэл %  

Нийт төсөв  

Өөрөө санхүүжүүлэх дүн /зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ  

Зээлийн хэрэгцээ  

* бүрдүүлэх нэмэлт материалын жагсаалт үзнэ үү.  

Засвар хийх  

Засварын өртөг  

Өөрийн зарцуулсан дүн  

Зээлийн хэрэгцээ  

* бүрдүүлэх нэмэлт материалын жагсаалт үзнэ үү.  

VIII. Мэдэгдэл 

1. Би/Бид энэхүү өргөдлийн бүх мэдээлэл үнэ зөв, бүрэн болохыг баталж байна. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн банк нь надад/бидэнд зээл олгох асуудлыг 
шийдвэрлэнэ гэдгийг би/бид ойлгож байна. Банк нь энэхүү өргөдөлтэй холбоо бүхий аливаа асуудлаар надаас/биднээс шаардлагатай зүйлээ гаргуулан авч 
болохыг зөвшөөрч байна. Би/Бид өөрийн/өөрсдийн эрхэлж буй ажил, мэргэжил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр банкинд мэдээлж байхын зэрэгцээ бусад 
шаардлагатай мэдээллээр хангаж байхаа мэдэгдэж байна. Миний/бидний авсан зээлийн үйл ажиллагаа нь цаашид тухайн үеийн хүчин төгөлдөр үйлчилж 
буй банкны журам, дүрмээр зохицуулагдаж байхыг хүлээн зөвшөөрч байна.  



2. Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн баталсан Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн журмуудад заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нотлох зорилгоор тэдгээрийг төлөөлөн шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон 
өр, төлбөртэй эсэх лавлагааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас авахыг банкинд үүгээр зөвшөөрч байна. 

3. Худалдан авч буй орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг ХХБанкны дансанд байршуулах тохиолдолд зээлийн шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд 
урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг бууруулахгүй байхыг зөвшөөрөв. 

4. Түр болон нэмэлтээр барьцаалж буй хөрөнгө нь гуравдагч этгээдэд барьцаалаагүй, бусад шаардах эрх байхгүй болохыг үүгээр баталж байна.                     

Зээлдэгчийн гарын үсэг:                                                  Огноо: Хамтран зээлдэгчийн гарын үсэг:                                     Огноо: 

 

Өргөдөл хүлээн авсан ДХАжилтны гарын үсэг: ................................../...................................../                    Хүсэлт хүлээн авсан огноо: ...................................... 

 


