
 
 



 



 



 



 



 



 



8. Ипотекийн зээл хүсэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага 

8.1. Зээл хүсэгч нь дараахь шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

8.1.1. Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх; 

8.1.2. Өрхийн орлого нь зээлийн сар бүрийн эргэн төлөлтийг төлөх чадвартай байх; 

8.1.3. Зээлийн батлан даалтын сангаас батлан даалт гаргасан тохиолдолд худалдан авч буй хөрөнгийн 

үнэлгээний 12-оос доошгүй хувийн урьдчилгааг заавал төлсөн байх, бусад тохиолдолд худалдан авч 

буй хөрөнгийн үнэлгээний 30-аас доошгүй хувийн урьдчилгааг заавал төлсөн байх; 

/Энэ хэсэгт Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А-255 дугаар тушаалаар 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./ 

8.1.4. Хөрөнгө оруулалтын ипотекийн зээлийн хувьд хөрөнгийн 50-иас доошгүй хувийн урьдчилгааг 

төлсөн байх; 

8.1.5. Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, давхар 

бүртгэгдээгүй байх буюу эд хөрөнгө өмчлөх болон эд хөрөнгийн бусад эрхийн талаар гуравдагч 

этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх; 

8.1.6 Зээлийн түүхтэй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх. 

8.2 Зээл хүсэгч дараахь эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

8.2.1. Зээлийн зориулалт, хэрэгцээг зөв тодорхойлох; 

8.2.2. Орлогыг зөв тодорхойлж, баталгаажуулсан байх. 

8.3. Зээл олгохоор шийдвэрлсэн тохиоодолд зээл хүсэгч дараахь эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

8.3.1. Зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн, эсвэл бүрэн төлөх; 

8.3.2. Зээлдэгч зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүг хэсэгчлэн буву бүрэн төлөх үүргээ гэрээнд заасан 

хугацаанд биелүүлээгүй нөхцөлд гэрээний үүргийг биелүүлж дуустал нэмэгдүүлсэн хүү төлөх; 

8.3.3. Зээлийн төлбөрийг хугацаанаас нь хоцроосон тохиололд хуулийн дагуу банкийг хохиролгүй 

болгох. 

 

9. Зээлийн шимтгэл 

9.1. Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх үүднээс дараахь 

зардлыг шингээсэн шимтгэлийг зээлдүүлэгч зээлдэгчээр төлүүлэх бөгөөд энэ нь нийт зээлийн дүнгийн 1 

хувиас хэтрэхгүй байна. Үүнд: 

9.1.1. Зээл үүсгэх харилцаа; 

9.1.2. Зээлийн өргөдөл; 

9.1.3. Баримт бичгийн судалгаа хийх, шийдвэр гаргах; 

9.1.4. Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, тайлан; 

9.1.5. Зээлийн түүхийн судалгаа; 

9.1.6. Шуудан, холбоо; 

9.1.7. Нэмэлт судалгаа, хяналт, шалгалт; 

9.1.8. Хугацаа сунгасны шимтгэл.. 

 

10. Зээлийн үндсэн нөхцөл 

10.1. Ипотекийн зээл нь дараахь нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд 

10.1.1. Зээлийн хугацаа нь 12 сараас доошгүй байх; 

10.1.2. Зээл үнэлгээний харьцааг Монголбанкнаас тогтооно; 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


