
ХАРИЛЦАГЧААР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ (ИРГЭД)
CUSTOMER APPLICATION FORM (RETAIL)

A. Хувийн мэдээлэл / Personal details

1. Харилцагчийн нэр / Customer name

6. Яс үндэс / Nationality

7. Боловсрол / Education

9. Оршин суугаа хаяг / Residential address

8. Холбоо барих / Contact details

Ургийн овог
Family name

Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!
Please complete the form correctly and clearly!

Овог
Surname

Нэр
Given name

Гар утас / Mobile Улс / Country

Хот, аймаг
City, province

Гэрийн утас / Telephone (home) Муж, хот / State and city

Дүүрэг, сум
District

И-мэйл / E-mail
Гудамж / Street

Шуудангийн дугаар / Postcode

Хороо, баг
Subdistrict

Гудамж, хороолол
Street, microdistrict

Байр, тоот
Apartment, No

МУ-д оршин суух үнэмлэхний дугаар
Alien registration certificate No.

Өөрийн улсад оршин суудаг хаяг / Address in home country

Эр / Male Эм / Female 3. Гадаадын иргэн / Foreigner

5. Төрсөн он, сар, өдөр
Date of birth

4. Регистрийн дугаар / Registration No.

2. Хүйс / Gender

Визийн төрөл / Type of Visa

Паспортын дугаар / Passport No.

Визийн дуусах хугацаа / Visa expiry date

Y Y Y Y M M D D

Y Y Y Y M M D D

Б. Ажил эрхлэлт / Employment 

3. Ажлын газар (сургууль)-ын нэр / Employer (school)’s name

2. Ажил мэргэжил / Occupation

4. Ажлын газрын хаяг / Work address

Ажилгүй / UnemployedТэтгэвэрт / Retired Оюутан / Student

1. Ажил эрхэлж буй салбар / Employment sector

В. Бусад мэдээлэл / Other  information

1. Таны өмчлөлд байдаг хөрөнгийн төрлүүд / Applicants ownership of weath

2. Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлдэг бол нэрийг бичнэ үү.  

Хөдөө аж ахуй / Agriculture

Хувийн / Private sector
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай / Foreign incorporated company    

Уул уурхай / Mining
Үнэт цаас арилжаа / Securities trader

Төрийн, засгийн газар / Goverment sector
Олон нийтийн / Public sector

Бусад / Other 

5. Татвар төлөгчийн дугаар (хэрэв хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч бол) / Taxpayer number (if self-em-

6. Цалингийн орлого (сараар) / Salary income (monthly) 

1.000.000 ₮ хүртэл / Up to 1.000.000 ₮
1.000.001 ₮ - 3.000.000 ₮
3.000.001 ₮ - 5.000.000 ₮
5.000.001 ₮ - өөс дээш / 5.000.001 ₮ above

7. Бусад орлого (сараар) / Other income (monthly) 

500.000 ₮ хүртэл / Up to 500.000 ₮
500.001 ₮ - 1.000.000 ₮
1.000.001 ₮ - 3.000.000 ₮
3.000.001 ₮ - өөс дээш / 3.000.001 ₮ above

Орон сууц / Apartment Түрээс, бизнесийн зориулалттай байр, орон сууц / Rental & Business premises
Зуслангийн байшин / Cottage
Газар / Land

Эртний соёл, үнэт зүйлс, уран зургийн сан г.м / Antiques, fine arts etc
Бусад / Others

If you have any account at other banks of financial institutions, please provide the name.



гарын үсэг гарын үсэг

Ж. Гарын үсгийн баталгаа / Authorized signature form

Бүртгэсэн огноо

Бүртгэсэн ажилтан Хянасан ажилтан

Гарын үсэг / Signature

СИФ дугаар Y Y Y Y M M D D

нэр нэр

Маягт - 061

З. Банкны хэрэгцээнд / Bank use

1. Гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээд нь төлбөр тооцооны баримтад гарын үсгээ
    зурахдаа энэхүү маягтад батлуулсны дагуу зурна.  
    Client’s signature on payment slips must be same as on the original signature card. 

2. Харилцагч гарын үсэг зурах этгээдийн эрх тогтмол, эсвэл түр байх эсэхийг
    банкинд тэмдэглэж өгнө. 
    Client should note to the bank whether signature’s status is permanent or temporary.  

Тогтмол / Permanent

Түр / Temporary

valid from 20 ...... оны / year ...... сарын / month ...... өдрөөс / day 

until 20 ...... оны / year ...... сарын / month  ..... өдөр / day хүртэл хүчинтэй байна. 

Е. ТиДиБи Онлайн үйлчилгээ / TDB online service

Нэвтрэх нэр
User ID

Нууц үг
Password

ТиДиБи Онлайн үйлчилгээ багцын төрөл:
Packages of TDB online service:

Online багц (дансны лавлагаа) 
Online (balance enquiry)
Online Plus багц (нууцлалын төхөөрөмж ашиглахгүй) 
Online Plus (without VASCO device)
Online Premuim багц (нууцлалын төхөөрөмж ашиглана) 
Online Plus (using VASCO device)

Таны банкинд бүртгүүлсэн и-мэйл  хаягаар гүйлгээний тань мэдээлэл очих болно.
Notification of the transactions will be sent to your e-mail, to check in bank. 

Г. Хамааралтай этгээдийн мэдээлэл / Dependent’s  information

1. Харилцагчийн нэр / Customer name
Ургийн овог
Family name

Овог
Surname

Нэр
Given name

Эр / Male Эм / Female2. Хүйс / Gender 3. Таны юу болох / Relation (e.g.Father)

4. Холбоо барих / Contact details

Гар утас / Mobile Гэрийн утас / Telephone (home) И-мэйл / E-mail

Д. Нууцлал / Confidentiality

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.
When customers contact bank about card or account information from abroad or in distance we use secret question and answer to ensure if the person is 
real account owner or not. So, please choose secret question and answer and make sure your answer is private, memorable and does not change over time.

Асуулт / Question Хариулт / Answer


