ХасБанк маягт № 34303-01

ГАДААД ГУЙВУУЛГЫН МАЯГТ
APPLICATION FOR A FOREIGN TRANSFER
Маягтыг гаргацтай бөглөнө үү Please write clearly
ГУЙВУУЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ APPLICANT’S DETAILS

Банкны хувь Bank Copy

Нэр Name
Регистрийн дугаар Civil Registration & ID number
Хаяг
Address

Хот/аймаг City/Province

Дүүрэг/сум District/Soum

Хороо/баг Khoroo/Bag

Утас, гар утас Phone, mobile no.
Монгол улсын иргэн эсэх Resident

Гудамж Street

Байр/Тоот Apt./Door No

И-мэйл E-mail address

Тийм Yes

Иргэншил Citizenship

Үгүй No

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ PAYMENT DETAILS
Мөнгөний нэгж Currency

Данснаас
From Account

Бэлнээр
By Cash

Мөнгөн дүн
Amount
Мөнгөн дүн үсгээр
Amount in words

Дансны дугаар Account number

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ BENEFICIARY BANK DETAILS
Банкны нэр
Bank name
Банкны хаяг
Address
Банкны код
Bank code

SWIFT code

ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ INTERMEDIARY BANK DETAILS /байгаа бол If known/
Банкны нэр
Bank name
Банкны код
Bank code

SWIFT code

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ BENEFICIARY DETAILS
Дансны дугаар
Account No or IBAN
Нэр
Name
Хаяг
Address

ТӨЛБӨРИЙН ЗОРИУЛАЛТ /Зөвхөн нэг хариулт сонгоно уу/ DETAILS OF PAYMENT /Please check only one box/
Бараа бүтээгдэхүүн product
Шилжүүлэг transfer
Гүйлгээний утга
Payment purpose

Үйлчилгээ service
Хөрөнгө, санхүүгийн шилжүүлэг investment and financial transfer

Дэлгэрэнгүй бичнэ үү /гэрээ, нэхэмжлэхийн дугаарын хамт/ Please write in details /With contract № and invoice №/

Нэхэмжлэх / Гэрээний дугаар / Бусад бичиг баримт
Contract № / Invoice № / Other document
Аль нэг бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргах/ Please provide a copy of supporting document/
Төлбөрийн утга шаардлагад нийцэхгүйд дэлгэрэнгүй байх хэрэгтэй. Жишээлбэл:
“Барааны төлбөр” гэхийн оронд “John Smith-д 021457885 гэрээний төлбөр” эсвэл “John Smith-д 10 ширхэг Samsung телевизорын төлбөр”
Эдгээр мэдээллүүд нь дутуу өгөгдсөн тохиолдолд гуйвуулсан төлбөр хүлээн авагчид хүрэхгүй буцах, саатуулагдах, хураагдах* эсвэл төөрөх байдлаар хугацаа алдахад хүрч болзошгүй
болохыг анхаарна уу.
“Саатуулагдах эсвэл хураагдах” гэж тухайн төлбөр мөнгө угаалтын зорилготой болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан байдлаар сэжиглэгдсэн
тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад тодорхойгүй хугацаагаар саатуулах, хураах эрх мэдэл бий.
Details of the Payment shall meet the necessary requirements and be complete. For example:
Instead of “Payment for goods” the information should be “Payment for contract No. 021457885 to Mr. John Smith” or “Payment for 10 Samsung TV sets to Mr. John Smoth”.
Please note that if the information is incomplete, then the payment remitted may be returned not reaching the beneficiary/receiver, delayed or arrested*.
“Delayed or arrested” - respective public authorities are entitled to delay or arrest the payment for indefinite time period in case or suspicion of the transaction in money
laundering or terrorism financing.

ШИМТГЭЛ CHARGES
ХасБанкны шимтгэл XacBank Charges
Эхний дамжуулагч банкны шимтгэл First correspondent banking charges
Бүх дамжуулагч банкны шимтгэл (ам доллар, евро, иен) All banking charges (only for USD, EUR, JPY )

МЭДЭГДЭЛ DECLARATION
Миний бие төлбөрийн даалгавартай холбоотой үр дагавар, эрсдэлийг хариуцахаа хүлээн зөвшөөрч, маягтад бөглөсөн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг баталгаажуулж байна. Буруу эсхүл
дутуу бөглөсөн мэдээллийн дагуу гүйцэтгэснээс үүсэх дагаврыг Хасбанк хариуцахгүй болно. I confirm the details quoted above and to carry out the instructions at my own risk and cost.
In case of incomplete or incorrect information in payment instructions, bank incures no responsibility for the processed payment.

Огноо Date
Гарын үсэг Signature

Тамга Stamp

1.

2.

БАНКНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ BANK USE ONLY
Лавлах дугаар Reference number

Ностро данс
Nostro Account

Шимтгэл Charge
Гүйлгээ хийсэн Processed by

Хянасан Verified by

Баталсан Authorized by

Огноо Date

Огноо Date

Төлбөр хийх огноо Value Date

ХасБанк маягт № 34303-01

ГАДААД ГУЙВУУЛГЫН МАЯГТ
APPLICATION FOR A FOREIGN TRANSFER
Маягтыг гаргацтай бөглөнө үү Please write clearly
ГУЙВУУЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ APPLICANT’S DETAILS

Харилцагчийн хувь Customer Copy

Нэр Name
Регистрийн дугаар Civil Registration & ID number
Хаяг
Address

Хот/аймаг City/Province

Дүүрэг/сум District/Soum

Хороо/баг Khoroo/Bag

Утас, гар утас Phone, mobile no.
Монгол улсын иргэн эсэх Resident

Гудамж Street

Байр/Тоот Apt./Door No

И-мэйл E-mail address

Тийм Yes

Иргэншил Citizenship

Үгүй No

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ PAYMENT DETAILS
Мөнгөний нэгж Currency

Данснаас
From Account

Бэлнээр
By Cash

Мөнгөн дүн
Amount
Мөнгөн дүн үсгээр
Amount in words

Дансны дугаар Account number

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ BENEFICIARY BANK DETAILS
Банкны нэр
Bank name
Банкны хаяг
Address
Банкны код
Bank code

SWIFT code

ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ INTERMEDIARY BANK DETAILS /байгаа бол If known/
Банкны нэр
Bank name
Банкны код
Bank code

SWIFT code

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ BENEFICIARY DETAILS
Дансны дугаар
Account No or IBAN
Нэр
Name
Хаяг
Address

ТӨЛБӨРИЙН ЗОРИУЛАЛТ /Зөвхөн нэг хариулт сонгоно уу/ DETAILS OF PAYMENT /Please check only one box/
Бараа бүтээгдэхүүн product
Шилжүүлэг transfer
Гүйлгээний утга
Payment purpose

Үйлчилгээ service
Хөрөнгө, санхүүгийн шилжүүлэг investment and financial transfer

Дэлгэрэнгүй бичнэ үү /гэрээ, нэхэмжлэхийн дугаарын хамт/ Please write in details /With contract № and invoice №/

Нэхэмжлэх / Гэрээний дугаар / Бусад бичиг баримт
Contract № / Invoice № / Other document
Аль нэг бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргах/ Please provide a copy of supporting document/
Төлбөрийн утга шаардлагад нийцэхгүйд дэлгэрэнгүй байх хэрэгтэй. Жишээлбэл:
“Барааны төлбөр” гэхийн оронд “John Smith-д 021457885 гэрээний төлбөр” эсвэл “John Smith-д 10 ширхэг Samsung телевизорын төлбөр”
Эдгээр мэдээллүүд нь дутуу өгөгдсөн тохиолдолд гуйвуулсан төлбөр хүлээн авагчид хүрэхгүй буцах, саатуулагдах, хураагдах* эсвэл төөрөх байдлаар хугацаа алдахад хүрч болзошгүй
болохыг анхаарна уу.
“Саатуулагдах эсвэл хураагдах” гэж тухайн төлбөр мөнгө угаалтын зорилготой болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан байдлаар сэжиглэгдсэн
тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад тодорхойгүй хугацаагаар саатуулах, хураах эрх мэдэл бий.
Details of the Payment shall meet the necessary requirements and be complete. For example:
Instead of “Payment for goods” the information should be “Payment for contract No. 021457885 to Mr. John Smith” or “Payment for 10 Samsung TV sets to Mr. John Smoth”.
Please note that if the information is incomplete, then the payment remitted may be returned not reaching the beneficiary/receiver, delayed or arrested*.
“Delayed or arrested” - respective public authorities are entitled to delay or arrest the payment for indefinite time period in case or suspicion of the transaction in money
laundering or terrorism financing.

ШИМТГЭЛ CHARGES
ХасБанкны шимтгэл XacBank Charges
Эхний дамжуулагч банкны шимтгэл First correspondent banking charges
Бүх дамжуулагч банкны шимтгэл (ам доллар, евро, иен) All banking charges (only for USD, EUR, JPY )

МЭДЭГДЭЛ DECLARATION
Миний бие төлбөрийн даалгавартай холбоотой үр дагавар, эрсдэлийг хариуцахаа хүлээн зөвшөөрч, маягтад бөглөсөн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг баталгаажуулж байна. Буруу эсхүл
дутуу бөглөсөн мэдээллийн дагуу гүйцэтгэснээс үүсэх дагаврыг Хасбанк хариуцахгүй болно. I confirm the details quoted above and to carry out the instructions at my own risk and cost.
In case of incomplete or incorrect information in payment instructions, bank incures no responsibility for the processed payment.

Огноо Date
Гарын үсэг Signature

Тамга Stamp

1.

2.

БАНКНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ BANK USE ONLY
Лавлах дугаар Reference number

Ностро данс
Nostro Account

Шимтгэл Charge
Гүйлгээ хийсэн Processed by

Хянасан Verified by

Баталсан Authorized by

Огноо Date

Огноо Date

Төлбөр хийх огноо Value Date

САНАМЖ
Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон олон улсын холбогдох конвенц болон хууль, тогтоомжийн дагуу гадаад
болон дотоод гуйвуулгын үйлчилгээг авах тохиолдолд харилцагч болон банк нь дараах үүргийг хүлээнэ.
1. Харилцагч нь зохих маягтанд өөрийн болон хүлээн авагчийн талаарх шаардлагатай мэдээллийг банкны хүсэлтийн дагуу бүрэн бөглөж мөн
тодруулын дагуу нэмэлт мэдээллүүдийг өгөх үүрэгтэй.
2. Харилцагчийн гүйлгээг дамжуулан эсвэл хүлээн авч байгаа банк нь мөнгөн угаах үйл ажиллагаатай холбогдсон байж болох гэж сэжиглэн тухайн
гүйлгээг саатуулсан болон түтгэлзүүлсэн тохиолдолд банк хариуцлагыг хүлээхгүй болно.
Гуйвуулагч болон Хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:
1. Овог нэр, иргэний үнэмлэх болон регистерийн дугаар, төрсөн улс, улсын харьяалал, оршин суугаа хаяг
2. Хуулийн этгээд буюу аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн дугаар, регистерийн дугаар эсвэл татвар төлөгчийн дугаар, үйл ажиллагаа явуулж
байгаа хаяг
3. Дансны дугаар болон хүлээн авагч банкны нэр, шуудангийн хаяг
Төлбөрийн утга шаардлагад нийцэхгүйц дэлгэрэнгүй байх хэрэгтэй. Жишээлбэл:
“Барааны төлбөр” гэхийн оронд “John Smith-д 021457885 гэрээний төлбөр” эсвэл “John Smith-д 10 ширхэг Samsung телевизорын төлбөр”
Эдгээр мэдээллүүд нь дутуу өгөгдсөн тохиолдолд гуйвуулсан төлбөр хүлээн авагчид хүрэхгүй буцах, саатуулагдах, хураагдах* эсвэл төөрөх байдлаар
хугацаа алдахад хүрч болзошгүй болохыг анхаарна уу.

*“Саатуулагдах эсвэл хураагдах” гэж тухайн төлбөр мөнгө угаалтын зорилготой болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд
зориулагдсан байдлаар сэжиглэгдсэн тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад тодорхойгүй хугацаагаар саатуулах, хураах эрх
мэдэл бий.

NOTE TO CUSTOMERS/REMITTERS
For any international or domestic remittances, the customer/remitter and the Bank are required to fulfill the following obligations, in accordance with the domestic
legislation of Mongolia and the international laws on Combating Money Laundering and Terrorism Financing:
Customers/Remitters are requested to pay particular attention to the following:
1. To write down the complete information about himself/herself and the beneficiary/receiver in the money remittance form, as well as to provide any additional
information if requested by the Bank.
2. The Bank will not be liable for any damages if the remittance processing is delayed or suspended if such remittance transaction is considered as suspicious
to be connected to financing money laundering or financing of terrorism either by the processing bank or by receiving bank.
The following information is mandatory in filling in international remittance form:
I. The Customer/Remitter and Beneficiary/Receiver the below mentioned information must be completed:
1.1. Full name, citizen's ID and civil registration number, country of birth, citizenship and residential address
1.2. In case of legal or business entities, the state registry number, registry or taxpayer's number, and business address
1.3. Account number and beneficiary's bank name
II. Details of Payment shall meet the necessary requirements and be complete. For example:
2.1. Instead of “Payment for goods” the information should be “Payment for contract No. 021457885 to Mr. John Smith” or “Payment for 10 Samsung TV
sets to Mr. John Smith”.
Please note that if the information provided is incomplete, then the payment remitted may be returned not reaching the beneficiary/receiver, delayed or arrested*.

*”Delayed or arrested”-respective public authorities are entitled to delay or arrest the payment for indefinite time period in case or
suspicion of the transaction in money laundering or terrorism financing.

ТӨЛБӨРИЙН ЗОРИУЛАЛТ DETAILS OF PAYMENT

