Харилцагчийн дугаар:
Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү.

ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ /ИРГЭН/
I. Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн хүү (сарын):

1.Зээлийн төрөл:
Зээлийн зориулалт:

Зээлийн хугацаа, сараар:

Хүсч буй зээлийн хэмжээ: (тоогоор)............................................

Сард 1 удаа
Сард 2 удаа
Зээл төлөх давтамж:
Зээлийн төлбөрийн хуваарь хэрхэн үүсгэх:
Нийт төлбөр тэнцүү төлөлттэй
Үндсэн зээлийн тэнцүү төлөлттэй

(үсгээр) ................................................................................................

II.Зээлдэгчийн үндсэн мэдээлэл
Үндсэн зээлдэгч

Хамтран зээлдэгч

Ургийн овог: ……………………………….

Ургийн овог: ..................................................

Эцэг эхийн нэр: …………………………....

Эцэг эхийн нэр:..............................................

Нэр: ………………………………………...

Нэр:.................................................................

Регистрийн дугаар: ……………………......

Регистрийн дугаар:........................................

Хүйс:

Хүйс:

Эр

Эм

Эр

Эм

Гар утасны дугаар: ……………………………...

Гар утасны дугаар: ................................................

Цахим шуудан: .................................................@...................

Цахим шуудан: ..................................................@...................

Оршин суугаа хаяг:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Оршин суугаа хаяг:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Оршин сууж буй хугацаа /жилээр/: ..............

Оршин сууж буй хугацаа /жилээр/: ..............

Эзэмшлийн төрөл:
Өмчлөгч
Түрээслэгч
Боловсрол/мэргэжил:

Эцэг эхийн хамт

Бүрэн дунд
Бүрэн бус дунд
Мэргэжлийн сургууль

Бусад

Дээд
Бусад

Таны хэн
болох

Овог нэр

Эцэг эхийн хамт

Бүрэн дунд
Бүрэн бус дунд
Мэргэжлийн сургууль

Төгссөн сургууль: ..............................
Мэргэжил: ..........................................
Үндсэн зээлдэгчийн гэр бүлийн байдал:

Эзэмшлийн төрөл:
Өмчлөгч
Түрээслэгч
Боловсрол/мэргэжил:

Бусад

Дээд
Бусад

Төгссөн сургууль: ..............................
Мэргэжил: ..........................................
Ам бүлийн тоо: ............
Регистрийн
дугаар

Гэрлэсэн

Эрхэлдэг ажил/
сургууль

Гэрлээгүй

Сарын орлого

Бусад

Утасны дугаар

Хамтран зээлдэгчийн гэр бүлийн байдал:
Таны хэн
болох

Овог нэр

Ам бүлийн тоо: ............
Регистрийн
дугаар

Гэрлэсэн

Эрхэлдэг ажил/
сургууль

Гэрлээгүй

Сарын орлого

Бусад
Утасны дугаар

III. Ажил эрхлэлтийн мэдээлэл
Одоогийн ажил олгогч байгууллагын хаяг :
..................................................................................................................................................
Утасны дугаар : ................................
Нийт ажилтны тоо: ......................
Нийт хөдөлмөр эрхэлсэн хугацаа /жилээр/: ..............
Байгууллагын нэр

Сүүлийн 5 жилийн хугацааны хөдөлмөр эрхлэлтийн түүхийг бичнэ.
Албан тушаал
Ажилласан хугацаа

Хамтран зээлдэгчийн ажил эрхлэлтийн мэдээлэл:
Одоогийн ажил олгогч байгууллагын хаяг :
...................................................................................................................................................................................................................
Утасны дугаар : ....................
Нийт ажилтны тоо: .............
Нийт хөдөлмөр эрхэлсэн хугацаа /жилээр/: ..............
Байгууллагын нэр

(Сүүлийн 5 жилийн хугацааны хөдөлмөр эрхлэлтийн түүхийг бичнэ)
Албан тушаал
Ажилласан хугацаа

IV. Хөрөнгө санхүүгийн мэдээлэл
ЗЭЭЛ ЭРГҮҮЛЭН ТӨЛӨХ ЭХ ҮҮСВЭР:
Цалингийн орлого
Бизнесийн орлого
Тэтгэврийн орлого
Бусад орлого
Орлогын төрөл

Өөрийн орлого

Хамтран зээлдэгч
эсвэл өрхийн
гишүүний орлого

Зардлын төрөл

Цалингийн орлого
Бизнесийн орлого

Хүнсний зардал
Ахуйн хэрэглээний зардал

Түрээсийн орлого

Ашиглалтын зардал
/Байр, цахилгаан, СӨХ/
Бусад
Нийт зардал

Тэтгэвэр, тэтгэмж
Нийт орлого

Зардлын дүн

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад зээлтэй эсэх:
Банк, санхүүгийн
байгууллагын нэр

Тийм

Зээлийн төрөл

Үгүй
Зээлийн
үлдэгдэл

Зээлийн дуусах
хугацаа

Сарын төлөлт

V. Зээлээр санхүүжүүлэх орон сууц /хувийн сууц/, авто зогсоолын мэдээлэл
Зээлээр санхүүжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн байршил Ашиглалтад орсон /орох огноо:
Өрөөний
хаяг:
тоо:
______________________________________________ _________________________
_________
___________________________________
Гэрчилгээ хэдэн хүний эзэмшилд гарах:

Нэг хүний өмч

Талбайн
хэмжээ:
______ м.кв

Олон хүний өмч

Гэрчилгээ эзэмших хүний нэр: ______________________________
Хувийн сууцны хувьд: Газар өмчлөх эзэмших гэрчилгээ гарсан эсэх:
Урьдчилгаа төлбөрийн эх үүсвэр:
Санхүүжилтийн мэдээлэл

Хадгаламж
Дүн

Худалдан авах үнэ
Урьдчилгаа төлбөр
Хүсч буй зээлийн хэмжээ
Засвар хийх болон тохижуулах хэрэгцээ байгаа эсэх:
Засвар хийх өртөг
Тохижуулах өртөг

Тийм

Хуучин байраа зарсан мөнгө
Хувийн сууц бариулах
тохиолдолд:
Төсөвт өртөг
Өөрөө санхүүжүүлэх дүн
Хүсч буй зээлийн хэмжээ
Гүйцэтгэлийн хувь
Тийм
Үгүй
Өөрөө санхүүжүүлэх дүн
Хүсч буй зээлийн хэмжээ

Үгүй
Бусад /.........................................../
Дүн

VI. Нэмэлт мэдээлэл
Тантай холбоо барьж чадахгүй үед мэдээлэл дамжуулах хүний хаяг, утас: /ураг төрөл, найз/
Таны хэн
Овог нэр
Эрхэлдэг ажил/ сургууль
Утасны
болох
дугаар

VII. 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
Би /бид/ энэхүү хүсэлтэд бөглөсөн мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн болохыг батлаж байна.
Үндсэн зээлдэгч
Хамтран зээлдэгч
Хүсэлт гаргагчийн баталгаат гарын үсэг:

Хүсэлт гаргагчийн баталгаат гарын үсэг:

______________________________________

______________________________________

Огноо:

Огноо:

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД:
Хүлээн авсан салбар:

Судалгаанд авсан огноо:

Хүлээн авсан ажилтан :

Өргөдлийн дугаар:

Хүлээн авсан огноо:

Зөвшөөрсөн огноо:

Маягт-068

Буцаасан огноо:

