Та өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд, гаргацтай бөглөнө үү.

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ ХАМТРАН ХҮСЭГЧ ИРГЭДИЙН
ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
Сүүлийн 6 сард авахуулсан
зураг наах

Нэг. ЗЭЭЛ ХАМТРАН ХҮСЭГЧИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ
Би

/овог, нэр/ зээл хүсэгч өөрийн

болох

/овог, нэр/-ийн хүсэж буй

төгрөгийн

зээлд хамтран зээлдэгчээр орж байгаа болно.

Хоёр. ЗЭЭЛ ХАМТРАН ХҮСЭГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог:

Овог:

Нэр:

Регистрийн дугаар:
Гэрлэлтийн байдал:

Хүйс:

Мэргэжил:
Гэрлэсэн

Гэрлээгүй

Салсан

Бэлэвсэн

Жолооны үнэмлэхний дугаар:

дүүрэг/сум,

-р хороолол/гудамж,

Эмэгтэй

Боловсролын зэрэг:

Гэрийн хаяг:
хот/аймаг,

Эрэгтэй

-р хороо/баг,

байр,

тоот

Энэ хаягаар
амьдарсан жил:
Хаягийн
өөрчлөлтийн тоо:
Гэрийн утас:

Өмчлөлийн хэлбэр: /Зурна уу/

- Өөрийнх
- Садангийнх
- Түрээсийнх

Ажил олгогчийн нэр

байр, хашаа байшин, гэр)
байр, хашаа байшин, гэр)
(байр, хашаа байшин, гэр)

Гар утас:

Үйл ажиллагааны чиглэл

Байгууллагын хаяг

Ажлын утас

Албан тушаал

Бусад орлого

Үндсэн цалин

Урамшуулал

Ажилласан жил

Нийт ажилласан
байгууллагын тоо

Нийт ажилласан жил

Өмнөх ажлаас гарсан
шалтгаан:

Ажил эрхлэлтийн байдал /Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан хугацааг хамруулан бичнэ/
Ажиллаж байсан байгууллага, албан газар

Албан тушаал

Ажилд орсон огноо

Албан тушаал өөрчлөгдсөн /
гарсан/ огноо

Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/
Төгссөн сургууль

Хаана

Орсон он

Төгссөн он

Эзэмшсэн мэргэжил

Та өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд, гаргацтай бөглөнө үү.

Эрдмийн зэрэг, цол /Хаана, хэзээ ямар сэдвээр хамгаалсан, ямар зэрэг цол хүртсэн/
Зэрэг, цол

Огноо

Хаана, Сургуулийн нэр Сэдвийн нэр

Эзэмшсэн мэргэжил

Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Таны юу болох

Овог, Нэр

Регистрийн дугаар

Ажлын газар

Албан тушаал

Гурав. ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /Гэр бүлийн гишүүдээс бусад/
№

Овог нэр

Таны юу болох

Хаана ямар ажил эрхэлдэг, гэрийн хаяг

Холбоо барих утас

1
2
3

Дөрөв. ЗЭЭЛ ХАМТРАН ХҮСЭГЧИЙН ЗЭЭЛИЙН ТҮҮХ
Өмнө нь авч байсан болон төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээллийг доор бичнэ үү.
№

Зээл авсан Банк, ББСБ-ын нэр Зээлийн төрөл

Авсан зээлийн хэмжээ

Зээлийн одоогийн үлдэгдэл

Сарын төлбөр

Зээл авсан огноо

Төлж дууссан

1
2
3
4
5

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧ:

ХЯНАЖ, ХҮЛЭЭН АВСАН АЖИЛТАН:

/Гарын үсэг/

/Гарын үсэг/

оны

сарын

өдөр

