”ҮЦТХТ” ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн хувь
/Duplicate for MCSD Co.,Ltd/
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ДАНС НЭЭЛГЭХ ГЭРЭЭ
/CORPORATE ACCOUNT OPENING AGREEMENT AT THE CENTRAL DEPOSITORY/
…… оны ….. сарын ….. -ны өдөр /Date/
Дансны дугаар /Account Prefix/

…….

Харилцагчийн төрөл /Account Suffix/

…….………..

Дотоодын ААН / Domestic company /

Гадаадын ААН / Foreign Company /

Оноосон нэр / Company name/
………………………………………………………………………………….
Улсын бүртгэлийн дугаар /Company registration number/

……………………….

Регистрийн дугаар /Register number/

………………….……

Үүсгэн байгуулагдсан огноо /Date of incorporation/

……………………….

Оршин байгаа байнгын хаяг / Permanent address /

Утас / Phone/

……………………….

………………………………………………………….

Факс/Fax/

……………………….

………………………………………………………….
ДАНС ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАГЧ / AUTHORIZED SIGNATORY
Данс захиран зарцуулагчийн нэр/Signing authority name / …………………………………..
Овог /Surname/

…………………………………..

Нэр /First name/

…………………………………..

Улсын харъяалал /Country of Citizenship/

…………………………………..

Иргэний үнэмлэхийн дугаар /Passport or ID number/

…………………………………..

Регистрийн дугаар /Register number/

…………………………………..

Эрхэлсэн ажил /Occupation/ …………………………..

Утас /Phone/: …………………..

Захиран зарцуулагчийн гарын үсэг / Тамга тэмдэг
Authorized signature and stamp/seal
“ҮЦТХТ” ХХК-ийн ХӨЭБКА-ны ажилтан
/MCSD representative signature/
“ҮЦТХТ”ХХК-ийн ХӨЭБКА-ны захирал
/MCSD supervisor signature/
ҮЦК-ийн ажилтан
/Brokerage company representative signature/
ҮЦК-ийн захирал
/Brokerage company director signature/
Хуулийн этгээд данс нээлгэх тухай өргөдөл, Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаатай хуулбар, данс дахь мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасыг
захиран зарцуулах албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтад зурах гарын үсгийн маяг /Гарын үсгийн маяг нь нотариатын баталгаатай
байна/ тамга, тэмдгийн дардсыг хавсаргана. ЖИЧ: Дээрх үзүүлэлтүүдийг заавал үнэн зөв, бүрэн бөглөсөн байх ёстойг анхаарна уу.
Required attachments: account application, notarized copy of certificate of incorporation, bank account statement, accounts signing authority full name (names),
notarized signature and stamp/seal specimen. ATTENTION: All fields are required and information provided are full and true.

/Маягт / Form -7/
ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ
MONGOLIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY” Co., Ltd
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДАНСНЫ ГАРЫН ҮСГИЙН МАЯГТ
SIGNATURE FORM OF LEGAL ENTITY
20 . . . оны . . . сарын . . . өдөр
Day
Month
Year
Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар / Account
Number of Central depository
Бүртгэлийн гэрчилгээний №

Байгууллагын нэр / Company’s name:

Хаяг / Address:

Certificate and Registration number:
Утас / Tel:
E-mail:
Банкин дахь харилцах болон хадгаламжийн данстай
эсэх. savings and bank account if exist
Тийм / Yes
Үгүй / No

Банкны нэр / Bank name
Банк дахь дансны № / Bank account number

Энэ дансанд холбогдох нөхцөл журамтай танилцаж түүнийг хүлээн зөвшөөрч байгааг баталгаажуулан
гарын үсгээ зурав. By signing below I accept the terms and conditions of central depository account.
Гарын үсэг зурах эрх
олгосон тушаалын
Гарын үсэг зурах эрх бүхий
Д/д
Албан тушаал
№,огноо
Гарын үсгийн маяг
Тамга
хүний нэр
No:
Occupation
Statement number and
Signature form
Stamp
Authorized individual’s name
date of authorized
individual

1

2

3

Нотариат батлав / To be notarized

Харилцагчийн анхааралд / For customers’ attention
1.Гарын үсэг зурах харилцагч нь данс, мөнгөний ба тооцооны баримтуудад гарын үсэг зурахдаа батлуулсан
маягттайгаа тохируулан зурах үүрэг хүлээнэ. Customers shall be obliged to sign on check and depository documents
provided by the MCSD Co.,Ltd.
2.Гарын үсэг зурах харилцагчийн эрх тогтмол байх эсэхийг “ҮЦТХТ” ХХК-д тэмдэглэж өгнө. Тогтмол бол
(тогтмол) гэсэн доогуур зур. Customers shall inform the MCSD Co., Ltd of the authorization of individual’s to sign on
check and forms shall be permanent or temporary.
3.Түр байх бол доорхи хугацааг нөхөн бичнэ. If temporary, please fill in the space below:
Гарын үсэг / Signature
Түр / Temporary
Тогтмол / Permanent
20 оны
сарын
-ны өдрөөс
20 оны
сарын
-ныг хүртэл хүчинтэйд тооцно
Valid From……………../date/
United……………/date/
“ҮЦТХТ” ХХК-ийн ТЭМДЭГЛЭЛ
Note by Mongolian Central Securities Depository Co., Ltd
Хүчинтэйд тооцож 20…оны …. сарын….ны өдөр хүлээн авлаа
Accepted on …………….
/date/
Баталгааг хүлээн авсан ХӨЭБКА-ны ажилтан..............
Received......................... Officer of Depository and Registration of Ownership Rights Custodian Department
Баталгааны дагуу мэдээлэл засварласан ХӨЭБКА-ны ажилтан………………………….
Added by…………… Officer of Depository and Registration of Ownership Rights Custodian Department
Баталгааг хуулбарлаж оруулсан ХӨЭБКА-ны ажилтан……………………………………
Scanned by…………..
Officer of Depository and Registration of Ownership Rights Custodian Department

.

МАЯГТ-1

Харилцагчийн хувь/
ХАРИЛЦАГЧ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ДАНС НЭЭЛГЭХ ГЭРЭЭ
Дугаар
. . . оны . . . сарын . . . -ны өдөр

хот /аймаг
Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” /“ҮЦТХТ”/ ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжид данс нээх,
мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасыг хадгалах, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбоотой харилцаанд“ҮЦТХТ”
ХХК-ийг төлөөлж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ҮЦК, харилцагч ..................................
овогтой ......................................... нар харилцан тохирч энэхүү гэрээг байгуулав.
Хоёр. Харилцагчийн эрх, үүрэг

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Төвлөрсөн хадгаламжийн данс нээлгэхдээ шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, цэвэр бичнэ.
Төвлөрсөн хадгаламжид нэг үндсэн данстай, холболтын хэд хэдэн данстай байж болно.
Төвлөрсөн хадгаламжийн дансыг дундаа хамтран өмчлөх, итгэмжлэл олгох, өвлүүлэх, гэрээслэх,
бэлэглэх эрхтэй.
Харилцагч төвлөрсөн хадгаламжийн данс нээлгэх хураамж болон арилжааны гүйлгээний шимтгэл,
үйлчилгээний хөлсийг саадгүй төлнө.
Дансны гүйлгээг шалгаж, өөрийн гарын үсгээр баталгаажсан баримтаар гүйлгээ хийнэ.
Харилцагч өөрийн гарын үсгийн баталгааг ҮЦТХТ-д өөрийн биеэр ирж гаргаж өгч болно. Эсхүл ҮЦК аар дамжуулан гаргаж өгч болох ба энэ тохиолдолд заавал нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
Өөрийн гарын үсгээр баталгаажсан аливаа захиалгаас үүдэн бий болох алдагдлыг бүрэн хариуцна.
Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны ерөнхий мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр “ҮЦТХТ”ХХК, ҮЦК-д
мэдэгдэж зохих өөрчлөлтийг оруулна.
Гурав. ҮЦК-ийн эрх үүрэг

10. СЗХ-ны 2008 оны 223 дугаар тогтоолын хавсралт “Үнэт цаасны компанийн үйл ажиллагааны журам”-ыг
мөрдөж, харилцагчийн дансанд хийгдэх гүйлгээний нууцыг хадгалж, гүйлгээг цаг хугацаанд нь түргэн
шуурхай хийлгүүлнэ.
11. Харилцагчийн захиалгаар хийгдэх гүйлгээг бичгээр, дуу хоолойны болон дүрст бичлэгээр
баталгаажуулан өгсөн захиалгыг үндэслэн хийнэ.
12. Хадгаламжийн дансанд гүйлгээ хийгдсэний дараа зөвхөн харилцагчийн хүсэлтээр дансны хуулгыг
“ҮЦТХТ” ХХК-аас авч өгнө.
13. Өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна.
14. Харилцах утасны дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дөрөв. “ҮЦТХТ”ХХК-ийн эрх, үүрэг
15. Харилцагчийн хадгаламжийн дансны нууцыг хадгалж, гүйлгээг цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай хийнэ.
16. Хадгаламжийн данс, өөрийн үйлчилгээ, шимтгэлтэй холбоотой журам, дүрмийн өөрчлөлтийг олон
нийтэд ажлын 5 хоногт багтаан мэдээлнэ.
17. Хадгаламжийн дансанд гүйлгээ хийгдсэний дараа зөвхөн харилцагчийн хүсэлтээр өөрт нь болон
зуучлагч ҮЦК-иар дамжуулан дансны хуулгыг өгнө.
18. Харилцах утасны дугаар 7012-0460
ҮЦК дахь харилцагчийн дансны дугаар: № ............

Шимтгэл....%

Гэрээ байгуулсан:
“ҮЦТХТ ХХК-ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
........................
ИЙН
/НЭР/

ХАРИЛЦАГЧ
ҮЦК/НЭР/

