ДАНСНААС МӨНГӨ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Маягт-1

1. *Төлбөр тооцооны дансны дугаар
2. *Харилцагчийн овог нэр
3. *Регистрийн дугаар
4. Оршин суугаа хаяг
5. Харилцах утасны дугаар
Хувьцааны мөнгө, Бондын мөнгө /доогуур зурах/ ---------------------------төгрөг--------мөнгийг
/үсгээр/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/байгууллага, хүний нэр/------------------------------*банк дахь
-----------------------------*тоот дансанд олгоно уу.
Өргөдөл гаргасан------------------------------ /……………………………./
/гарын үсэг/
/харилцагчийн нэр/
Харилцагчийг төлөөлсөн:  итгэмжлэгч

 өөрөө

Хүлээн авсан: ҮЦК-ийн ажилтан: ------------------------------------/......................................./
Хянасан: ҮЦК-ийн Гүйцэтгэх захирал: -------------------------------/......................................./
/Тамга/
20

оны

сарын

өдөр

Өргөдлийг шалган хүлээн авч,
Гүйлгээг хийсэн: ТТЭУА-ны гүйлгээний нягтлан бодогч --------------------------/..................................../

Хянасан: ТТЭУА-ны дарга /Ахлах нягтлан бодогч/ -------------------------/................................/
/Тэмдэг/
20

оны

сарын

өдөр

Мэдэгдэл:
*1-3-ыг заавал бөглөх бөгөөд буруу бөглөснөөс гүйлгээ хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу.
*Тухайн харилцагч нь харилцах банкны нэр, дансны дугаараа буруу бичсэнээс гарах
хариуцлагыг “АТТ” ХХК хариуцахгүй.

Маягт – 1
Form – 1
ДАНСНААС МӨНГӨ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
WIRE TRANSFER REQUEST FORM
1. *Төлбөр тооцооны дансны дугаар
Securities settlement account number
2. *Харилцагчийн овог нэр
Accountholder’s name
3. *Регистрийн дугаар
Accountholder’s registration number
4. Оршин суугаа хаяг
Residential address
5. Харилцах утасны дугаар
Phone number
Хувьцааны мөнгө, Бондын мөнгө доогуур зурах /from stock or bond trading (please underline)/
---------------------------------------------------- төгрөг --------- мөнгийг/MNT /үсгээр, in letters/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (байгууллага, хүний
нэр/beneficiary name: individual
or entity/) ------------------------------*банк дахь /beneficiary bank name/ --------------------------------* тоот дансанд олгоно уу /please
transfer to above stated beneficiary’s bank account number/.
Өргөдөл гаргасан /form issued by/ ------------------------------ /……………………………./
(гарын үсэг/signature)

(харилцагчийн нэр/name)

Харилцагчийг төлөөлсөн/stated by:
 итгэмжлэгч/authorized representative of the accountholder

 өөрөө/the accountholder

Хүлээн авсан/Checked by:
ҮЦК-ийн ажилтан/broker of the brokerage firm: ----------------------------------- /......................................./
Хянасан/Approved by:
ҮЦК-ийн Гүйцэтгэх захирал/director of the brokerage firm: --------------------- /....................................../
Тамга/Stamp
20

он/year

сар/month

өдөр/day

Өргөдлийг шалган хүлээн авч, Гүйлгээг хийсэн/the form received and transfer executed by:
ТТЭУА-ны гүйлгээний нягтлан бодогч
/settlement accountant of MSCC:

------------------- /.................................../

Хянасан/Approved by:
ТТЭУА-ны дарга /Ахлах нягтлан бодогч/ head of Settlement
department of MSCC:

------------------------- /................................/

Тэмдэг/Stamp
20

он/year

сар/month

өдөр/day

Мэдэгдэл/Notification:
*1-3-ыг заавал бөглөх бөгөөд буруу бөглөснөөс гүйлгээ хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу.
Sections 1-3 must be filled correctly and completely.
*Тухайн харилцагч нь харилцах банкны нэр, дансны дугаараа буруу бичсэнээс гарах хариуцлагыг
“АТТ” ХХК хариуцахгүй.
The clearing house /MSCC/ is not responsible for any damages or errors caused by incorrect information by the accountholder.

