
ИРГЭН/INDIVIDUAL

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ / CUSTOMER GENERAL INFORMATION CIF

Ургийн овог/ Family Name Хүйс / Gender

Овог / Surname Эр / Male Эм / Female

Нэр / Name Иргэншил / Nationality 

Регистрийн дугаар / ID Registration number 

Оршин суугаа хаяг / Residential address

Хот, аймаг / City, province Тийм/ Yes Үгүй/ No  

Дүүрэг, сум / District, soum

Хороо, баг / Micro district

Байр, тоот / Apt, door №

3 үгт хаяг/what3words Паспортын дугаар / Passport number

Цахим хаяг / Email address

Утасны дугаар/Phone number 1

2

Гэрлэсэн эсэх / Marital status Тийм/ Yes Үгүй/ No  

Хөдөлмөр эрхлэлт/Employment

Байгууллагын нэр, албан тушаал/ Name of the Organization and position

 

Бусад орлогын эх үүсвэр/Other source of income Сарын орлого/Monthly income

Тэтгэвэр, тэтгэмж/Pension

Өвлөж авсан хөрөнгө/Inheritance

Бусад/ Others

ДАНСНЫ ТӨРЛӨӨ СОНГОНО УУ / PLEASE SELECT TYPE OF BANK ACCOUNT 

Харилцах данс/Current account MNT USD /_____ /

Хугацаагүй хадгаламж/Saving account MNT USD /_____ /

Хугацаатай хадгаламж/Regular term deposit MNT USD /_____ /
/_______ /сар/month

MNT USD 

/_______ /сар/month

Ирээдүйн саятан /Future millionaire MNT 

Солонгосын визний хадгаламж MNT

Тийм /Yes Үгүй/No

Хэрэв та гадаадын иргэн бол/

If you are a foreigner

Та болон танай гэр бүлийн хэн нэгэн улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн үү?

Are you or a member of your family a Politically Exposed Person?

Тэтгэвэрт/ 

Retired

Ажилладаг/ 

Employed

Бусад/ 

Other

Бизнес эрхэлдэг/ 

Private business

Хүүгээ зарлагаддаг хадгаламж/ 

Prepaid interest deposit

Ажилгүй/ 

Unemployed

Оюутан/ 

Student

ШИНЭ ХАРИЛЦАГЧ ДАНС НЭЭЛГЭХ, ДАГАЛДАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ

Бусад

NEW CUSTOMER ACCOUNT OPENING AND DIGITAL BANKING APPLICATION FORM 

Дансны төрөл/

Type of account

Таны данс нээж буй зорилго юу вэ?

What is the purpose of opening an account?

Та дансаараа ихэвчлэн ямар төрлийн гүйлгээ хийх вэ?

What type of transaction do you plan to often carry out through the account?

Хадгаламж, хөрөнгө оруулалт/ 

Saving and Investment

Бизнесийн орлого/Business 

income

Бусад

Валютын төрлөө сонгоно уу/

Please select your currency

Бусад

АНУ-н иргэн / Ногоон карт эзэмшигч эсэх

US citizenship / Greencard holder 

If you check "Yes" please fill additional USA 

taxation service application.  

1 сая хүртэл/ 

Until 1M (MNT)

2 саяас - 3 сая хүртэл/ 

2-3M (MNT)

3 саяас дээш/ 

Above 3M (MNT)

1 саяас-2 сая хүртэл/ 

1-2M (MNT)

Дансны дугаар/Банкны ажилтан бөглөнө/

Account number/Bank staff only/

(Энэ утасны дугаарыг цахим 

үйлчилгээнд ашиглахыг 

анхаарна уу)

Оршин суух үнэмлэхний дугаар/

Alien registration Certificate Number 

ХасБанк Маягт №02401



ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ/ DEBIT CARD REQUEST

Картанд холбох дансны дугаар/Account number Энгийн/Classic

1 Тэмүүлэл/Temuulel 

2 Платинум/Platinum 

3 Цалингийн/Salary 

Карт дээр бичигдэх нэр/Name to appear on the card

Зөвхөн латин үсгээр бөглөнө үү БайгууллагынCIF:

ИНТЕРНЭТ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ/ INTERNET BANKING SERVICE REQUEST

Хэрэглэгчийн нэр/User ID

XACINFO МЭДЭГДЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ/ XACINFO NOTIFICATION SERVICE REQUEST

Мэдэгдэл хүлээн авах суваг/ Notification will be received through Гар утас / Mobile phone Цахим шуудан / Email 

1

2 Бүх данс/All account

МОБАЙЛ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ/ MOBILE BANK SERVICE REQUEST

Баталгаат гарын үсэг/Authorized signature

БАНКНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ / FOR BANK USE ONLY 

Хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэлд оруулсан банкны салбар, тооцооны төвийн

Бүртгэсэн ажилтан гарын үсэг огноо

Бүрдүүлэх материалыг бүрэн авсан эсэхийг шалгана уу!

Иргэний үнэмлэх хуулбарласан эсэх, гадаадын иргэн бол пасспорт, оршин суух үнэмлэхний хуулбар

CIF дээр харилцагчийн зураг холбосон эсэх

CIF дээр харилцагчийн гарын үсэг холбосон эсэх

АНУ-ын иргэн болон иргэншилтэй бол W-9 эсвэл W-8BEN маягт бөглөсөн байх

Хянасан ажилтан /гарын үсэг/ /огноо/

Энэхүү маягтын дагуу өгсөн мэдээлэл үнэн зөв болохыг 

батлан илэрхийлж байна. Мэдээлэл өөрчлөгдвөл 

Хасбанкинд  мэдээллээ өгч өөрчлүүлж байхыг зөвшөөрч 

байна./ All information provided by me in and along with the 

application form is correct and genuine. I acknowledge 

Xacbank being allowed to update my information when 

required. 

Огноо/DateГарын үсэг/Signature

ГАРЫН ҮСГИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГ/ AUTHORIZED SIGNATURE FORM

ХасБанкны харилцагч нь ХасБанкин дахь мөнгөний ба төлбөр тооцооны 

баримтуудад зурах гарын үсгийн хэв маягийг дараах байдлаар тодорхойлж 

байна. / Defining authorized signature to sign following accounts's cash and 

payment documents:

Төв байрнаас 

/From Head office

(Яаралтай бол / If 

it's urgent )

Xacbank may verify,  share and disclose any information related to my personal account with the IRS, for which I completed a W-9 - or W-8BEN form. Xacbank will not be 

liable for any action/prosecution or penalty caused by the client for not fully completing the form.

Орлого/

Deposit

Орлого/

Deposit

Мэдээлэл авах данс/

Account number

Салбараас/ From 

branch

Бүх гүйлгээ/

All transaction

Картын мэдээлэл/

Card information

Карт хүлээн авах 

хэлбэр/ Alternatives 

for delivery

Юнион Пэй ₮ хосолсон карт/Union 

Pay ₮ Dual brand card

Виза карт/ 

Visa card

Бүх гүйлгээ/

All transaction

Мэдэгдэл авах гүйлгээний төрөл/

Type of transaction
Зарлага/

Withdrawal

Зарлага/

Withdrawal

Хураамж суутгах дансны дугаар/

Account number to charge fees

ДАНСАА УДИРДАХ БОЛОМЖУУД / OPPORTUNITY TO MANAGE BANK ACCOUNT 

Энгийн/

Classic

Платинум/

Platinum 

Шуудангаар/

By post 

/Банкны ажилтан бөглөнө/ 

Байгууллагын нэр:

/Юанын дансанд 

виза карт 

захиалахгүй/

Кэнди/

Candy 


