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ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ  

 

 

Дугаар ....                  …… оны …. сарын …-ны өдөр 

 

Энэхүү Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэнэ)-г  

 

нэг талаас _______________ дүүрэг, ______ дугаар хороо, _____________________, __ 

тоот хаягт байрлах, “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”-д заасны дагуу Санхүүгийн 

зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл 

ажиллагаа эрхлэх _______ дугаарын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авсан 

“_________________” ХХК (Улсын бүртгэлийн дугаар: ______________, регистрийн дугаар: 

_____________) түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал албан тушаалтай 

__________________ (цаашид “Брокер” гэх),  

 

нөгөө талаас _______________ хот/аймаг _______________ дүүрэг/сум, ______ дугаар 

хороо/баг, ______________________, ___ тоот хаягт оршин суух ___________________ 

овогтой ___________________ (регистрийн дугаар: ________________) (цаашид 

“Харилцагч” гэх) нар харилцан тохиролцож байгуулав. 

 

Энэ Гэрээнд заасан дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.  

 

Авах захиалга Үнэт цаасны тоо ширхэг, үнэ, нэмэлт нөхцөлийг тусгасан үнэт 

цаас худалдан авах саналыг 

Арилжааны данс Монголын Үнэт Цаасны Биржийн арилжаанд захиалга оруулах, 

хэлцэл бодоход харилцагчийг тодорхойлох үүрэг бүхий системээс 

олгосон дансыг 

Бирж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөл авсан “Монголын Үнэт Цаасны Бирж” ХК-ийг 

Зарах захиалга Үнэт цаасны тоо ширхэг, үнэ, нэмэлт нөхцөлийг тусгасан 

худалдах саналыг 

Захиалгын хуудас Харилцагчийн хүсэлтэд үндэслэн үнэт цаас худалдах эсвэл 

худалдан авах захиалга өгөх болон Биржийн арилжаатай 

холбоотой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр талуудын хооронд 

тухай бүр байгуулах баримтыг 

Хэлцэл 

баталгаажуулах 

Харилцагч өөрөө төлбөрөө төлөх эсвэл зээлээр төлбөрөө төлөх 

төлбөрийн нөхцөлийг баталгаажуулах мэдэгдлийг 

Дэнчин Биржийн арилжааны хэлцлийн төлбөрийн үүргийг 

баталгаажуулахаар төлбөр тооцоонд оролцогчийн байршуулсан 

бэлэн мөнгө болон үнэт цаасыг 

Харилцагчийн 

мөнгөн хөрөнгө 

Харилцагчийн төлбөрийн болон дэнчингийн дансанд байрлах 

мөнгийг 
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Т өдөр Захиалга биелсэн (хэлцэл бодогдсон) өдрийг 

Т+n өдөр Захиалга биелсэн (хэлцэл бодогдсон) өдрөөс хойшхи n өдрийг 

Хэлцэл Төлбөр тооцоонд оролцогч хооронд Биржид бүртгэлтэй болон 

бүртгэлгүй үнэт цаас солилцохоор харилцан тохиролцохыг 

Позици Төлбөрийн үүрэг бүрэн биелэгдээгүй хэлцлийг 

 

 

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

1.1. Энэхүү Гэрээгээр Брокер Харилцагчид Биржийн арилжааны данс нээх (Хавсралт 1-

д заасан нөхцөлийн дагуу), уг дансыг ашиглан үнэт цаас худалдах, худалдан авахад 

зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. 

1.2. Гэрээгээр зохицуулаагүй бусад харилцааг холбогдох хууль, Хороо болон Биржээс 

баталсан дүрэм, журмаар зохицуулна. 

1.3. Гэрээний Хавсралтууд болон “Харилцагчийн онлайн захиалгын систем (OMS) 

ашиглах Үйлчилгээний нөхцөл” нь энэ Гэрээний салшгүй нэг хэсэг гэж тооцогдоно. 

Харилцагч Гэрээг байгуулахаас өмнө Хавсралтууд болон “Харилцагчийн онлайн 

захиалгын систем (OMS) ашиглах Үйлчилгээний нөхцөл”-тэй танилцсан болно.  

 

2. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

 

Харилцагчийн эрх, үүрэг 

2.1. Харилцагч нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

2.1.1. Биржийн арилжааны систем зөвшөөрсөн захиалгын төрөл, нэмэлт 

нөхцөлийг сонгох; 

2.1.2. Энэ гэрээгээр нээлгэсэн дансны хуулга, арилжааны түүх, шимтгэл 

хураамжийн тооцоотой танилцах; 

2.1.3. Захиалгын дансыг удирдан зохион байгуулах итгэмжлэлийг Брокерт олгох; 

2.1.4. Биелсэн захиалгад харгалзах хэлцлийг хуваах, шилжүүлэх хүсэлт гаргах; 

2.1.5. Хороо болон Биржээс зөвшөөрсөн үнэт цаас гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл, 

үнэт цаасны арилжааны мэдээг авах; 

2.1.6. Авах/Зарах захиалгын биелэлтийг энэ Гэрээ болон холбогдох дүрэм, 

журамд заасан хугацаанд биелүүлсэн тохиолдолд Брокероос худалдсан 

үнэт цаасны орлогыг олгох, эсвэл худалдан авсан үнэт цаасыг өмчлөх 

эрхийг шилжүүлэхийг шаардах эрхтэй байна.  

2.2. Харилцагч нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

2.2.1. Харилцагч Авах/Зарах захиалгыг үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй. 

2.2.2. Брокертой тохирсон дэнчингийн зохистой хэмжээг хангах;  

2.2.3. Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг бүрэн хангаж ажиллах ба үүсэх эрсдэлийг бие 

даан хариуцна. 
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2.2.4. Харилцагч нь OMS-р арилжаанд оролцох тохиолдолд өөрийн бүхий л 

үйлдэлд хариуцлага хүлээнэ. 

2.2.5. Харилцагчийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажлын 1 өдрийн 

дотор Брокерт бичгээр мэдэгдэх; 

2.2.6. Гэрээнд заасан дэнчинг байршуулах, холбогдох шимтгэлийг Брокерт төлөх 

үүрэгтэй. 

Брокерийн эрх, үүрэг 

2.3. Брокер нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

2.3.1. Биржийн арилжаанд зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл 

ашиглаж хэлцэл хийхээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс Харилцагчаас өгсөн 

үнэт цаасны зах зээлийн үнэ болон жигнэсэн дундаж үнээс хэт зөрүүтэй 

захиалгыг хүлээн авахаас татгалзах; 

2.3.2. Биржийн дэнчингийн дансанд байршуулсан Харилцагчийн мөнгөн 

хөрөнгийн хэмжээ нь Хэлцэл хийх, бусад зардлыг төлөхөд хүрэлцэхгүй 

тохиолдолд Харилцагчаас захиалга авахгүй байх; 

2.3.3. Авах болон зарах захиалгын биелэлтийг тооцох; 

2.3.4. Гэрээнд заасан дэнчинг байршуулах, шимтгэл хураамж шилжүүлэхийг 

Харилцагчаас шаардах; 

2.3.5. Гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хангаж ажиллахыг Харилцагчаас шаардах 

эрхтэй. 

2.4. Брокер дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

2.4.1. Гэрээний үүргийг биелүүлэхтэй холбоотой эрх, үүрэг, арилжаанд 

оролцсоноос үүсч болзошгүй эрсдэлийн талаарх мэдээллийг Харилцагчид 

танилцуулах; 

2.4.2. Хэрэв Харилцагч дэнчингийн зохистой хэмжээг хангах үүргээ биелүүлээгүй 

тохиолдолд Брокер Харилцагчийн хэлцлийн үүргийг биелүүлэх; 

2.4.3. Холбогдох хууль тогтоомж, Хороо, Биржийн баталсан дүрэм, журмын 

хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах; 

2.4.4. Харилцагчийн хувийн мэдээлэл болон Захиалгын хуудсаар 

баталгаажуулсан мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу нууцлах; 

2.4.5. Брокерын үйл ажиллагааны дотоод журмын дагуу Харилцагчийн хөрөнгийг 

тусдаа бүртгэж, өөрийн мөнгөн хөрөнгө болон үнэт цаасны бүртгэлээс 

тусгаарлан хөтлөх; 

2.4.6. Гэрээнд заасны дагуу Харилцагчийн өгсөн Захиалгын хуудсыг 

Харилцагчийн эрх ашгийн үүднээс цаг хугацааны дарааллын дагуу 

захиалгын системд оруулах; 

2.4.7. Гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Харилцагчид учирсан 

хохирлыг арилгах үүрэгтэй.  

 

3. ЗАХИАЛГА ӨГӨХ 

 

Захиалга өгөх хэлбэр 
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3.1. Харилцагч нь энэ Гэрээг Брокертой байгуулснаар үнэт цаас худалдах, худалдан 

авах захиалга өгөх эрх үүснэ. 

3.2. Харилцагч захиалгыг өгөх бүрт Хавсралт 2-т заасан захиалгын хуудсыг ашиглана. 

3.3. Харилцагч захиалгын биелэлтийг Гэрээний 4, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу Т+n 

өдрийн дотор хангаж болно. 

3.4. Брокер Харилцагчийн хүсэлтээр Захиалгын хуудас байгуулах, тус гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй холбоотой зөвлөгөөг хууль тогтоомжийн хүрээнд 

Харилцагчид өгөх үүрэгтэй. 

3.5. Захиалгын хуудсанд Харилцагчийн арилжааны дансны дугаар, худалдах, эсхүл 

худалдан авах үнэт цаасны тоо хэмжээ, үнэ, нэмэлт нөхцөлийг тусгана.  

3.6. Харилцагч дараах хэлбэрээр Брокерт захиалга өгч болно. Үүнд:  

3.6.1. Биечлэн ирж захиалга өгөх; 

3.6.2. Брокерт бүртгэлтэй баталгаат цахим шуудангаар эсхүл утсаар захиалга 

өгөх; 

3.6.3. Онлайн системээр (OMS).  

3.7. Биечлэн өгсөн захиалгыг бичгээр, утсаар өгсөн захиалгыг дуу болон дүрст бичлэгээр 

цахим шуудангаар өгсөн захиалгыг баталгаат цахим шуудангаар, онлайнаар 

системээр өгсөн захиалгыг цахим хэлбэрээр баталгаажуулан захиалгын мэдээллийн 

санд бүртгэж хадгална. 

3.8. Гэрээний 3.6.2 болон 3.6.3-т заасан хэлбэрээр өгсөн захиалга нь Харилцагчийн 

биечлэн ирж гарын үсгээр баталгаажуулсан захиалгын нэгэн адил хүчин төгөлдөр 

байна.  

Захиалгын хуудасны нэмэлт болон онцгой нөхцөл 

3.9. Харилцагч нь Захиалгын хуудсанд нэмэлт нөхцөл зааж тусгаагүй тохиолдолд дараах 

нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж Брокер үзнэ. Үүнд: 

3.9.1. Бирж өөрөөр заагаагүй бол захиалгын хуудсанд захиалгын хүчинтэй 

хугацааг зааж өгөөгүй захиалгын хувьд ажлын нэг хоногийн хугацаанд 

хүчинтэй байна.  

3.9.2. Захиалгын хуудсанд биелэх төрлийн нэмэлт нөхцөлийг сонгоогүй 

тохиолдолд захиалга хэсэгчлэн биелж, үлдсэн хэсэг идэвхтэй захиалга 

хэвээр үлдэнэ. 

3.9.3. Бирж өөрөөр заагаагүй бол ОМS-ээр захиалга өгөх үед Биржээс 

тохируулсан захиалгын нөхцөлтэй, ажлын нэг хоногийн хугацаанд хүчинтэй 

захиалга шивэгдэнэ. 

3.10. Харилцагч нь Брокертой тохиролцсоны үндсэн дээр Захиалгын хуудсанд дараах 

онцгой нөхцөлүүдийг зааж болно. Үүнд: 

3.10.1. Хэлцэл хийх нөгөө талын оролцогчийг сонгох; 

3.10.2. Биржээс тогтоосон лотоос бага хэмжээгээр захиалга оруулах; 

3.10.3. Хэлцэл хуваах, шилжүүлэх; 

3.10.4. Төлбөр тооцоо хийх хугацааг хойшлуулах. 

3.11. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Гэрээний 3.10-д заасан онцгой 

нөхцөлийг Захиалгын хуудсанд оруулсан тохиолдолд Брокер нэмэлт шимтгэл, 
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хураамж авч болно. Хэрэв нэмэлт шимтгэл, хураамж авах бол Захиалгын хуудсанд 

тусгана. 

 

4. АВАХ ЗАХИАЛГЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ 

 

Брокерын эрх, үүрэг 

4.1. Харилцагч T+0 өдөрт төлбөрийн дансандаа Авах захиалгын биелэлтийг хангахуйц 

мөнгөн хөрөнгийг байршуулснаар үнэт цаас Харилцагчийн өмчлөлд шилжих эрх 

үүснэ.  

4.2. Харилцагч Т+0 өдөрт мөнгөн хөрөнгийн дансандаа Авах захиалгын биелэлтийг 

хангахуйц мөнгөн хөрөнгийг байршуулаагүй тохиолдолд Харилцагчийн захиалгын 

биелэлтийг Брокер хангаж, үнэт цаасны төлбөрийг (цаашид “үнэт цаасны төлбөр” 

гэнэ)  үнэт цаас худалдагч талд төлөх үүрэгтэй. 

4.3. Харилцагч үнэт цаасны төлбөрийг төлөх хүртэл Брокер Гэрээний 4.2-т заасны дагуу 

үнэт цаасны төлбөрийг төлснөөр үнэт цаасыг эзэмших эрхтэй байна. 

4.4. Брокер Гэрээний 4.2-т заасан үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн үнэт цаасыг 

гуравдагч этгээдэд буцаан худалдан авах нөхцөлтэйгөөр худалдах, эсхүл зээлж 

болно.  

Харилцагчийн эрх, үүрэг 

4.5. Харилцагч дараах хэлбэрээр авах захиалга биелүүлж болно. Үүнд: 

4.5.1. төлбөрийн дансанд Хавсралт 3-д заасны дагуу төлбөрийг урьдчилан бүрэн 

байршуулах; 

4.5.2. дэнчингийн дансанд Хавсралт 1-д заасны дагуу урьдчилан байршуулах. 

4.6. Гэрээний 4.5.1-д заасны дагуу үнэт цаас авах тохиолдолд Гэрээний 7.1-д заасан 

нэхэмжлэхийн дагуу төлбөрийн данснаас үнэт цаасны төлбөр хасагдана. 

4.7. Гэрээний 4.5.2-д заасны дагуу үнэт цаас авах тохиолдолд Гэрээний 7.1-д заасан 

нэхэмжлэхийн дагуу T+n өдөр хүртэл хугацаанд хэдийд ч үнэт цаасны төлбөрийг 

Брокерт төлж болно.  

4.8. Харилцагч Т+0 хугацаанд төлбөрөө барагдуулснаас бусад тохиолдолд үнэт цаасны 

төлбөрийг Брокерт төлөх хүртэл хугацаанд Гэрээний 8 дугаар зүйлд заасан позици 

хонуулсны шимтгэлийг Брокерт төлнө.  

4.9. Харилцагч үнэт цаасны төлбөрийг Брокерт бүрэн төлөх хүртэл үнэт цаасыг эзэмших, 

өмчлөх эрх үүсэхгүй.  

Үнэт цаасны өмчлөх эрхийг Харилцагчид шилжүүлэх 

4.10. Харилцагч Гэрээний 4.1 эсхүл 4.5.1-д заасны дагуу үнэт цаасны төлбөрийг төлсөн 

тохиолдолд Брокер үнэт цаасны өмчлөх эрхийг Харилцагчид шилжүүлнэ. 

Харилцагч үнэт цаасны төлбөрийг үл төлөх 

4.11. Харилцагч Гэрээний 5.4-д заасан нэмэлт дэнчинг байршуулаагүй, эсхүл T+4 өдрийн 

арилжаа эхлэхээс өмнө үнэт цаасны төлбөрийг Брокерт төлөөгүй тохиолдолд 

Харилцагчийн энэхүү гэрээний 4.5.2-д заасан эрх дуусгавар болж, үнэт цаас 

Брокерийн эзэмшилд үлдэнэ. 

4.12. Гэрээний 4.11-д заасан нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд Бирж Харилцагчийн 

байршуулсан дэнчингээс дараах төлбөрийг тооцож Брокерт шилжүүлнэ. Үүнд: 
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4.12.1. Гэрээний 8 дугаар зүйлд заасан холбогдох шимтгэл, хүү 

4.12.2. Үнэт цаасны ханш буурсан тохиолдолд ханшийн зөрүү (Үнэт цаасны төлбөр  

болон Т+3 хүртэл өдрийн арилжааны хаалтын үнийн зөрүү).  

4.13. Гэрээний 4.11-т заасан Харилцагчийн төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ дэнчингийн 

хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд харилцагч нэмэлт төлбөрийг Брокерт төлнө.  

 

5. ДЭНЧИН БАЙРШУУЛАХ 

 

Дэнчингийн хэмжээ, дэнчин байршуулах хугацаа 

5.1. Харилцагч нь Гэрээний 4.5.2-т заасны дагуу үнэт цаас авах Захиалга өгөхдөө нийт 

захиалгын үнийн дүнгийн Хавсралт 1-д заасан хувиас багагүй хэмжээтэй дэнчинг 

байршуулах үүрэгтэй. Захиалга өгөхөд байршуулах дэнчингийн хэмжээг Захиалгын 

хуудсанд тухай бүр заана. 

5.2. Харилцагч дэнчинг Биржийн тухайн өдрийн арилжаа эхлэхээс 30 минутын өмнө 

Хавсралт 3-т заасан дансанд байршуулсан байна.  

5.3. Харилцагч Захиалгын хуудсанд заасан дэнчинг байршуулаагүй тохиолдолд Брокер 

Харилцагчийн тухайн захиалгыг Биржийн системд оруулахгүй байх эрхтэй. 

Нэмэлт дэнчин байршуулах 

5.4. Харилцагч Захиалгын биелэлтийг T+0 өдөр хангаснаас бусад тохиолдолд 

Захиалгын биелэлтийг бүрэн хангах хүртэл үнэт цаасны ханшийн өөрчлөлттэй 

холбоотой нэмэлт дэнчинг Биржийн холбогдох журамд заасны дагуу байршуулах 

үүрэгтэй.  

5.5. Брокер Гэрээний 5.4-т заасан нэмэлт дэнчинг тооцоолж, Харилцагчид тухай бүр 

мэдэгдэнэ.  

5.6. Харилцагч нэмэлт дэнчин байршуулах үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Гэрээний 

4.11 эсхүл 6.8-д заасан хариуцлагыг хүлээнэ.  

Дэнчин буцаах 

5.7. Харилцагч захиалгын биелэлтийг бүрэн хангасан тохиолдолд (энэхүү Гэрээнд 

заасан шимтгэл, хүүг суутгасны дараах дүнгээр) дэнчин буцаах хүсэлтээ утас, цахим 

шуудан, OMS-ээр болон биечлэн өгч ашиглаагүй дэнчингээ буцаан авч болно. 

 

6. ЗАРАХ ЗАХИАЛГЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ 

 

Брокерын эрх, үүрэг 

6.1. Харилцагч T+0 өдөрт дансандаа Зарах захиалгын биелэлтийг хангахуйц үнэт 

цаастай байх тохиолдолд Брокер үнэт цаасыг худалдан авагч талд дараах 

нөхцөлөөр шилжүүлнэ. Үүнд: 

6.1.1. Брокер харилцагчийн данснаас үнэт цаасыг худалдан авагч талд шилжүүлж 

үнэт цаас худалдсан орлогыг Харилцагчид шилжүүлнэ.   

6.1.2. Гэрээний 4.5.2-д заасны дагуу дэнчин байршуулан үнэт цаас зарах 

тохиолдолд Брокер Зарах захиалгын биелэлтийг Харилцагчийн нэрийн 

өмнөөс хангаж, үнэт цаасыг худалдан авагч талд шилжүүлнэ. 
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6.2. Харилцагч T+0 өдөрт дансандаа Зарах захиалгын биелэлтийг хангахуйц үнэт 

цаасгүй тохиолдолд Брокер Зарах захиалгын биелэлтийг Харилцагчийн нэрийн 

өмнөөс хангаж, үнэт цаас (цаашид “худалдсан үнэт цаас” гэнэ)-ыг худалдан авагч 

талд шилжүүлэх үүрэгтэй. 

6.3. Гэрээний 6.2-т заасан нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд Брокер худалдсан үнэт цаасны 

орлогыг барьцаална.   

6.4. Брокер Гэрээний 6.2-т заасан үүргээ биелүүлэх зорилгоор  бусад этгээдээс үнэт цаас 

зээлж болно. 

Харилцагчийн эрх, үүрэг 

6.5. Гэрээний 6.2-т заасан нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд Харилцагч T+3 өдрийн арилжаа 

дуусахаас өмнө худалдсан үнэт цаастай ижил төрөл, тоо хэмжээний үнэт цаасыг 

эргүүлэн худалдан авч Брокерт шилжүүлснээр Гэрээний 6.3-т заасан үнэт цаасны 

орлогыг авах эрхтэй болно. 

6.6. Харилцагч Гэрээний 6.5-д заасан үүргийг биелүүлэх хүртэлх хугацаанд Гэрээний 8 

дугаар зүйлд заасан позици хонуулсны шимтгэлийг Брокерт төлнө.  

Үнэт цаас борлуулсны орлогыг шилжүүлэх  

6.7. Харилцагч Гэрээний 6.1.1 заасны дагуу Зарах захиалгын үүргийн биелэлтийг 

хангасан тохиолдолд Брокер үнэт цаасны орлогыг Т+1 өдрийн 10 цагаас өмнө 

Харилцагчийн төлбөрийн дансанд шилжүүлнэ. 

6.8. Харилцагч Гэрээний 4.5.2-т заасны дагуу дэнчин байршуулан тухайн үнэт цаасны 

Авах/Зарах захиалгыг нэгээс олон удаа өгсөн тохиолдолд үнэт цаас борлуулсан 

орлого, үнэт цаас худалдан авсан төлбөрийн дүнгийн зөрүүгээр тооцож дэнчингийн 

дансанд өөрчлөлт орно. 

Харилцагч үнэт цаасыг Брокерт үл шилжүүлэх 

6.9. Харилцагч Гэрээний 5.4-т болон 6.5-д заасан үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд 

Брокер Гэрээний 6.3-т заасан Харилцагчийн үнэт цаасны орлогын барьцаа болон 

байршуулсан дэнчингээс дараах төлбөрийг суутгаж авна. Үүнд:  

6.9.1. Худалдсан үнэт цаасны үнийг Т+3 хүртэл өдрийн Биржийн хаалтын ханш; 

6.9.2. Гэрээний 8 дугаар зүйлд заасан холбогдох шимтгэл, хүү. 

6.10. Гэрээний 6.9-д заасан Харилцагчийн төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ нь Гэрээний 

6.2-т заасан барьцаа болон дэнчингийн хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд 

Харилцагч нэмэлт төлбөрийг Брокерийн нэхэмжлэхийн дагуу төлнө. 

 

7. ЗАХИАЛГЫН БИЕЛЭЛТИЙГ МЭДЭГДЭХ 

 

7.1. Брокер арилжаа дууссанаас хойш нэг цагийн дотор Харилцагчид биелээгүй болон 

биелсэн захиалгын мэдээлэл (хэлцлийн жагсаалт)-ийг дараах хэлбэрийн аль нэгээр 

мэдэгдэнэ. Үүнд: 

7.1.1. Биечлэн; 

7.1.2. Брокерт бүртгэлтэй баталгаат цахим шуудангаар эсхүл утсаар захиалга өгөх; 

7.1.3. Онлайн системээр (OMS). 

7.2. Брокер Гэрээний 7.1-т заасан мэдэгдэлд Захиалгын биелэлтийг хангахтай 

холбоотой нэхэмжлэлийг хавсаргана. 
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8.  ХАРИЛЦАГЧИЙН БРОКЕРТ ТӨЛӨХ ШИМТГЭЛ, ХҮҮ 

 

Зуучлалын шимтгэл  

8.1. Харилцагч Авах/Зарах захиалгыг өгөх бүрдээ Гэрээний Хавсралт 1-д заасан 

Зуучлалын шимтгэлийг Брокерт төлнө.  

Позици хонуулсны шимтгэл 

8.2. Харилцагч Авах/Зарах захиалгын үүргийн биелэлтийг бүрэн хангах хүртэл хугацаанд 

Гэрээний Хавсралт 1-д заасан хэмжээгээр позици хонуулсны шимтгэлийг Брокерт 

төлнө.  

8.3. Т+0 өдөрт позици хонуулсны шимтгэл тооцохгүй.  

Хэлцэл хувааж шилжүүлсний шимтгэл 

8.4. Брокер Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу биелсэн захиалгад харгалзах хэлцлийг 

хувааж шилжүүлсэн бол Гэрээний Хавсралт 1-д заасан хэмжээгээр хэлцэл хувааж 

шилжүүлсний шимтгэлийг Брокерт төлнө.  

Шимтгэл, хүүг суутгаж авах 

8.5. Брокер нь Гэрээний Хавсралт 1-д заасан шимтгэл, хүүг Харилцагчийн байршуулсан 

дэнчингээс суутгах ба дэнчингээс суутгах боломжгүй тохиолдолд харилцагчийн 

захиалгын биелэлтийн дагуу бий болсон орлого, эсхүл үнэт цааснаас тооцож 

төлүүлнэ.  

 

9. НУУЦЛАЛ БОЛОН ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА 

 

9.1. Талууд энэ Гэрээний хэрэгжилтийн явцад мэдээллийн нууцлалыг хангаж ажиллана. 

9.2. Энэ Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой хөрөнгө, санхүү, ашиг, техникийн 

холбогдолтой баримт бичиг, мэдээлэл нь нууцлалд хамаарагдах бөгөөд гуравдагч 

этгээдэд дамжуулахыг хориглоно. 

9.3. Үнэт цаас гаргагч компанийн нийцүүлэгчээр баталгаажуулсан мэдээ, мэдэгдэл 

болон Биржийн дүрэм, журамтай холбоотой мэдээ түгээх зорилгоор Харилцагчийн 

цахим шуудан, холбоо барих утсыг Бирж ашиглаж болно. 

9.4. Талууд Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн болон зохих ёсоор биелүүлээгүй, эсвэл 

биелэлтэд хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль 

тогтоомж, Хороо, Биржийн дүрэм, журам, Үнэт цаас буцаан худалдах, худалдан авах 

ерөнхий гэрээнд заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ. 

9.5. Талуудын аль нэг нь Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолд буруутай тал нь 

хариуцлага хүлээх ба нөгөө талд учирсан хохирлыг бүрэн барагдуулна. 

 

10. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ 

 

10.1. Энэхүү гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан бөгөөд 

гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаан, санал зөрөлдөөнийг талууд харилцан 

тохиролцож, зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.  
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10.2. Талууд зөвшилцөлд хүрч чадаагүй бол маргааныг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 

Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх арбитраар тус арбитрын Үнэт цаасны маргааны 

шийдвэрлэх түргэвчилсэн дүрмийн дагуу шийдвэрлүүлнэ. Арбитрын шийдвэр 

эцсийнх байна. 

 

11. БУСАД 

 

11.1. Харилцагчийн хүсэлт, түүнтэй байгуулсан нэмэлт гэрээний дагуу Арилжааны дансыг 

удирдан зохион байгуулах итгэмжлэлийг Брокерт олгож болно. 

11.2. Харилцагч үүсч болзошгүй эрсдэлийн талаар бүрэн ойлголт авахгүйгээр энэхүү 

гэрээнд гарын үсэг зурж, захиалга өгч арилжаанд оролцсон нь өөрийн оруулсан 

захиалгын үр дүнд үүсэх нөхцөл байдлаас зайлсхийх, хүлээн зөвшөөрөхгүй байх 

шалтгаан болохгүй.  

11.3. Гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаа дуусгавар болох үед Талууд хоорондын харилцан 

хүлээсэн үүрэг, хэлцэл биелсэн төлбөр, Брокерийн шимтгэл, хураамж зэргийг бүрэн 

барагдуулснаар Харилцагчийн үлдэгдэл хөрөнгийг буцаан олгоно. 

 

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН 

 

БРОКЕРИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:                 ХАРИЛЦАГЧ : 

Гүйцэтгэх захирал  ...........................    .....................................

         

_________________________    _________________________ 

(гарын үсэг)       (гарын үсэг) 

Утас:         Утас: 

Цахим шуудан:       Цахим шуудан: 
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ХАВСРАЛТ 1 

 

Арилжааны дансны нөхцөл 

 

Дансны дугаар 7ХХХ-ХХХ-ХХХ 

Дансны хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй этгээд Брокер / Харилцагч 

Позици хонуулах сүүлийн хугацаа Захиалга биелсэн өдрөөс 

хойш 3 дахь өдрийн арилжаа 

эхлэх хүртэл 

Дэнчингийн зээлийн хугацаа Дэнчинд харгалзах захиалга 

биелсэн өдрөөс дараа 

өдрийн арилжаа эхлэх 

хүртэл 

Дэнчингийн доод хувь  

Авах захиалга 25.0% 

Зарах захиалга (short sell) 25.0% 

Данс  нээх хураамж 5 000 ₮ 

Зуучлалын шимтгэл   

Авах захиалгын биелэлт % 

Зарах захиалгын биелэлт % 

Хэлцэл хуваах % 

Хэлцэл шилжүүлэх % 

Позици хонуулсны шимтгэл  

Авах захиалга биелснээс хойш хоног тутам % 

Зарах захиалга биелснээс хойш хоног тутам % 
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ХАВСРАЛТ 2 

Үнэт цаасны компани ..................................................................    ХАВСРАЛТ 2  

Утас: ........................    Факс: ........................    И-мэйл: ........................    

Хаяг: .......................................................................................................  

 

                                                                                                                           ЗАХИАЛГЫН ХУУДС ЗАГВАР 

                                                                                                                           /Энэ гэрээг 2 хувь үйлдэнэ/ 

                  №:  ..../.... 

Харилцагчийн дугаар ................... 

 

 Захиалга оруулах 

№ 
Үнэт цаасны 

нэр, код 

Авах/ 

Зарах 

Захиалга өгсөн огноо    

(он, сар, өдөр, цаг, 

минут) 

Захиалга Биелсэн 

Нэр (Төрөл, 

Хугацаа) 

Тоо 

ширхэг 

Үнэт 

цаасны үнэ 
Дэнчин Тоо ширхэг 

Үнэт 

цаасны үнэ 
Нийт дүн (₮) Шимтгэл (₮) 

            

            

            

Захиалга өгсөн хэлбэр: 

............................................... 

 
          Захиалга хүлээн авсан брокер: ......................................................       (   гарын үсэг   ) 

                   Захиалга өгсөн харилцагч: ......................................................       (   гарын үсэг   ) 

............  өдөр тус захиалгын хуудсыг дуусгавар болгов / ...............  өөрчлөв / ............... / цуцлав.                     

Захиалга өөрчлөх                                         

...................  дугаартай захиалгын тоо ширхгийг  ..........................  болгон бууруулан өөрчлөв. Үнэ, захиалгын нөхцөл болон хугацааг өөрчлөхөөр бол шинээр захиалга өгнө. 

                                                                                     20……. оны..... сарын ...... өдөр 

 Хувь хүн 
Захиалагчийн овог нэр: ........................................................               РД: ........................................... 

 Хуулийн этгээд 
Хуулийн этгээдийн нэр: ......................................   РД: ...........................................   Бүртгэлийн дугаар:  ......................................... 

Захиалагчийн овог нэр: ........................................................   Албан тушаал:  ........................................ 
 

Ц-ны дансны дугаар:  .......................................... Утас:  ...........................................    Факс: ............................................. 

Цахим хаяг:  ............................................................... Хаяг: .......................................................................................................... 
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ХАВСРАЛТ 3 

 

Дэнчин байршуулах заавар 

 

Банкны нэр  Орлого хийх дансны 

дугаар 

Хүлээн авагч Гүйлгээний утга 

Капитрон  3000049999 МҮЦБ Харилцагчийн 

арилжааны дансны 

дугаар 

 

Төлбөр гүйцэтгэх заавар 

 

Банкны нэр  Орлого хийх дансны 

дугаар 

Хүлээн авагч Гүйлгээний утга 

Капитрон  3000020155 Нэрэн Клиринг Харилцагчийн 

арилжааны дансны 

дугаар, РД 

 

Банкны нэр  Орлого хийх дансны 

дугаар 

Хүлээн авагч Гүйлгээний утга 

Капитрон  3000020161 Харз Трейд 

ББСБ 

Харилцагчийн 

арилжааны дансны 

дугаар, РД 

 


