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Tel-e үйлчилгээний гарын авлага

1. ТАНИЛЦУУЛГА
1.1. Tel-e brokerage
Tel-e brokerage гэдэг нь техник технологи хөгжсөн өнөө үед интернэт, утас, факс гэх мэт
техник ашиглан орон зай үл хамааран үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжоор хангаж буй
үйлчилгээ юм.
1.2. Нууц үг
Tel-e brokerage нь харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах зорилгоор хэрэглэгдэх нууц
үгтэй байна. Та нууц үгээ авахдаа и-мэйл хаяг бүртгүүлсэн бол ажлын нэг өдөрт багтаан, харин
и-мэйл хаяггүй бол гэрээ байгуулсны дараа өдөр өөрийн биеэр ирж компани дээрээс авна.
1.3. Нууц үг солих
Та өөрийн нууц үгээ мартсан, эсвэл бусдад алдагдсан гэж үзэж байгаа бол брокерийн
компани дээр өөрийн биеэр ирж бичгээр хүсэлт гаргасны үндсэн дээр шинэчилж авна.

2. ИНТЕРНЭТ ЗАХИАЛГА ӨГӨХ ЗААВАР
2.1. Захиалга илгээх
Татаж авсан захиалгын гэрээг үзүүлэлтүүдийн дагуу үнэн зөв бөглөн баталгаат гарын
үсэг зурснаар тэрхүү захиалгын гэрээг брокерийн и-мэйл /bilguun@bdsec.mn baigal@bdsec.mn/
хаяг руу PDF, SCAN хийж илгээнэ.
Зураг 2.
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Захиалгаа илгээхдээ “Tel-e” үйлчилгээний гэрээнд заасны дагуу и-мэйлийн “body text”
талбарт түлхүүр үг буюу дансны дугаар_ нэр_нууц үг-ийг заавал бичсэн байна. /Зураг 2/
Зураг 3.

Скайнардан файл болгон
хавсаргасан захиалгын гэрээ.

“Body text” талбарт түлхүүр үг
ийм байдалтай бичигдэнэ.
2.2. Захиалга биелэгдэх
Брокер и-мэйлээр ирсэн таны захиалгыг хүлээн авч электрон гарын үсэг буюу “Body
text” хэсэгт бичсэн түлхүүр үг, баталгаат цахим шуудангийн хаяг болон захиалгын гэрээн дээр
тусгагдсан баталгаат гарын үсэг зэргийг бүртгэлээс шалгах ба уг захиалга гэрээнд заасан
нөхцлүүдийг хангаж буй эсэхийг хянана.
Таны захиалга дээрх нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд брокер бүртгэн авч дилерт
шилжүүлснээр захиалгыг тань биелүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.
2.3. Дансны хуулга
Брокер нь таны өгсөн захиалга биелэгдсэн тухай бүр арилжааны хуулгыг тань и-мэйлээр
илгээнэ.
3.ЗАХИАЛГА ӨӨРЧЛӨХ, ЦУЦЛАХ, ДУУСГАВАР БОЛГОХ
Та өгсөн захиалгынхаа тоо хэмжээ болон үнэ ханшид өөрчлөлт оруулах, мөн цуцлахыг
хүсвэл анх захиалга өгсөн арга хэлбэрээр захиалгаа өөрчилж, цуцалж болно.
4.1. И-мэйл захиалга өөрчлөх
Энэхүү үйлдэл нь и-мэйл захиалга өгөх үйлдэлтэй бараг адилхан юм. Өөрөөр хэлбэл та
өмнө нь илгээсэн захиалгын гэрээн дээрээ “цуцлав” гэсэн нэмэлт тэмдэглэл хийснээр имэйлээр захиалга өгөх зааврын адилаар брокер луу илгээхэд л болно. “Цуцлав” гэсэн
тэмдэглэлийг цуцлах, эсвэл өөрчлөх гэж буй захиалгынхаа ард бичсэн байна. /Зураг 5/
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Зураг 5.

Захиалгаа өөрчилж байгаа бол дээрхийн адилаар өмнөх захиалгаа цуцлах үйлдлийг
гүйцэтгэсний дараа шинэчилж өгөх захиалгаа гэрээнд дахин шинээр тусган хамтад нь илгээнэ.
4.2. Захиалга дуусгавар болох
Захиалга нь дараах тохиолдолд дуусгавар болно:
- захиалгыг бүрэн биелүүлсэн;
- дансанд байршуулсан мөнгө дууссан;
- захиалгын гэрээний үйлчлэх хугацаа дууссан; /худалдах захиалгын хүчин төгөлдөр
байх хугацаа ажлын 78 хоног, худалдан авах захиалгын хувьд ажлын 26 хоног
байна./

3. САНАМЖ, ЗӨВЛӨГӨӨ





Таны хийсэн захиалга биелэгдсэн болон, алдаатайн улмаас буцаагдсан талаар брокер нь
таны бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаар тань цаг тухайд нь мэдэгдэж байх тул электрон
шуудангаа шалгаж хянах, ирсэн мэдээлэлдээ анхааралтай хандаж байх хэрэгтэй. Мөн
илгээсэн и-мэйл таны цахим шуудангийн spam дотор орсон байж болзошгүй гэдгийг
анхаарна уу!
Та өөрөө дансандаа мөнгө шилжүүлсэн бол энэ тухайгаа брокертоо хэлж, дансаа
шалгуулж байх хэрэгтэй.
Хөрөнгийн биржийн арилжаа ажлын өдөр бүрийн 1000 цагаас 1300 цагийн хооронд
явагддаг. Тухайн арилжааны бэлтгэлийг хангаж “ҮЦТХТөв”-ийн гүйлгээ 1030 цагт
өндөрлөдөг тул тухайн цаг хугацаан дахь дансны үлдэгдлээрээ та арилжаанд оролцоно
гэдгийг анхаарна уу!
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Таны Tel-e brokerage үйлчилгээний гэрээний хавсралтанд тусгагдсан мэдээлэлд өөрчлөлт
гарсан бол өөрийн биеэр ирж брокерт хандан мэдээллээ шинэчилж байх хэрэгтэй.
Харилцагчийн өгсөн мэдээлэл буруу ташаа, өөрчлөлтийг цаг тухайд нь хийгээгүйтэй
холбоотой аливаа эрсдэл гарч болзошгүй тул та хянамгай байна уу!
“Tel-e brokerage” үйлчилгээтэй холбогдох:
 Утас/Факс: 11-313108; 321763
 Цахим
шуудан:
bilguun@bdsec.mn
CC: baigal@bdsec.mn
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