
Гадаад хүмүүст зориулсан түрээсийн байрны талаархи удирдамж, зөвлөх хүснэгт 
 

Манай комтанийн байрны төлбөрийн батлан даалтын үйлчилгээг сонгон үйлчлүүлж буй танд баярлалаа.  

Гадаад хүмүүст зориулсан түрээсийн байрны талаархи тухай бичлэгийг  

үзэж дуусаад □ энэхүү зайг зөвлөн гарын үсэг болон тамгаа дарна уу.  

Ойлгомжгүй зүйл байвал Менежментийн комтани болон GTN амьдралыг 

дэмжих хэлтэс руу залгаж лавлана уу. 

 

■Гэрээ хийх 

 □Байрны тухайн сарын  төлбөрөө өмнөх сард нь урьдчилан төлдөг ба байрны 

   төлбөрөө дансаар шилжүүлэх эсвэл данснаас нь автоматаар суутгагдах гэсэн 2 төрөл байдаг гэдгийг ойлгосон.  

Жишээ нь: 5 сарын байрны төлбөрөө 4 сар гэхэд төлдөг.   

 □【Дансаар шилжүүлэх тухайд 】 

・ ATM  болон банкны харилцах цонхон дээр очиж  Менежментийн комтанийн банкны данс руу шилжүүлнэ. Анхаарах зүйл:  

・ Өөрийнхөө нэрээр шилжүүлэх  

・ Шилжүүлгийн хураамжаа шилжүүлэгч өөрөө хариуцна. 

・ Шилжүүлгийн баримтаа сайн хадгалах. 

 □【Дансаас нь автоматаар суутгагдах  тухайд 】 

・Гэрээ хийх үед банкны дансаа бүртгүүлнэ. 

・Гэрээ хийхэд дарсан тамга болон гарын үсэг банкны данс нээлгэхэд ашигласан тамга болон гарын үсэг адилхан байх 

・Дансаас нь автоматаар  байрны төлбөр суутгагдах хүртэл  Менежментийн Комтанийн банкны данс руу шилжүүлэх шаардлагатайг 

ойлгосон. 

 □Байрны төлбөрөө хугацаанд нь төлөхгүй байх нь гэрээ зөрчиж байна гэсэн үг. Гэрээ зөрчих нь маш том асуудал болдог. 

 □Японы түрээсийн байранд гэрээ хийсэн хүнээс өөр хүн амьдрахыг хориглоно. Гэр бүлийн хүмүүс болон найз нөхөд, таньдаг хүн түр 

хугацаагаар байх тохиолдолд урьдчилан Менежментийн комтанийн хүнтэй зөвлөлдөнө. 

 □Японд байр түрээслэхэд түрээсийн хугацаа нь урьчилсан байдлаар 1 жил эсвэл  2 жилийн хугацаазаасан байдаг. Гэрээнд заасан  

хугацаанаасаа өмнө гэрэээний хугацаа   дуусаагүй байхад  гэрээгээ цуцалвал  гэрээгээ зөрчсөны төлбөр ноогддог. 

 □Япон дотроо нүүх тохиолдолд шилжилт хөдөлгөөны бүртгэлийн хүсэлт  гаргах шаардлагатай байдаг.  Үүний тулд одоо байгаа гэрийн 

ойролцоох хотын захиргаа эсвэл шуудангийн газарт гэрийн хаяг өөрчлөгдөх тухай шилжилт хөдөлгөөны бүртгэлийн хүсэлт гаргадаг. 

 

■Анх нүүж орох үед анхаарах зүйл 

 □Анх нүүж орох үед өрөөний бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж үзэн хэрвээ эвдэрсэн гэмтсэн зүйл байвал тэр дор нь зургийг нь авч 

баталгаажуулан Менежментийн комтанийн хүнд мэдэгдэнэ. 

 □Ус, тог, газ хэрэглэхийн тулд холбогдох газруудтай нь холбогдож гэрээ хийх шаардлагатай байдаг. Газ  хэрэглэхийн тулд уг хүн өөрөө 

байлцаж газаа нээлгэх хэрэгтэй. 

 □Үүдны эргэн тойрон, орц, коридори, цонхны тавцан гэх зэрэг нийтийн эзэмшлийн газар нь онцгой үед дамжин өнгөрөх гарц учраас хог 

болон хувийн эзэмшлийн эд зүйл тавьхийг хориглоно.   

 □Байрнаасаа гарах үед анх ороход ямар байдалтай байсан яг тэр хэвэнд нь буцаан оруулах шаардлагатай. Үүний тулд тогтмол цэвэрлэгээ 

хийх хэрэгтэй. Мөн байрнаасаа гарах үед цэвэрлэгээний зардал, засварын төлбөрийг тусад нь нэхэмжлэх тохиролдол гардаг.  

 □Эйркондишин гэх зэрэг зүйл эвдэрвэл  GTN амьдралыгдэмжих хэлтэс болон Менежментийн комтани  руу залгаж лавлана уу. 

 □Хар салхи болон газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигны уршигаар цонхны шил хагарсан болон бусад зүйл эвдэрсэн тохиолдолд нэн 

даруй GTN амьдралыг дэмжих хэлтэс болон Менежментийн комтани  руу залгана гэдгийг ойлгосон. Хэрвээ холбоо барилгүйгээр тэр 

чигт нь орхисон тохиолдолдзасварын мөнгийг өөрөө хариуцах болно гэдгийг хатуу ойлгосон. 

 □Хогоо хаях дүрэм журмын тухайд дүүрэг дүүргэээсээ хамааран хогны уутны төрөл, хэрхэн хаях нь өөр өөр байдаг. Дүүрэг хотынхоо 

хогоо хаях зааврын дагуу хогоо хаяна. 

 □Спикрийн дуу болон зурагт, хөгжимны дууг чанга тавих нь ойр хавын айлууудад төвөг удах тул ялангуяа орой 10 цагаас хойш чанга дуу 

чимээ гаргаж болохгүйг ойлгосон.   

 □Гэрийн тэжээвэр  амьтан байлгахыг зөвшөөрсөн түрээсийн байрнаас бусад байранд түр хугацаанд чгэсэн амьтан тэжээх  байлгахыг  

хориглоно. 

 □Түр хугацаагаар 14 хоногоос дээш хугацаагаар нутаг буцах үед, мөн утасны дугаар солигдсон үед заавал GTN амьдралыг дэмжих хэлтэс 

болон Менежментийн комтани  руу холбоо барих шаардлагатай. 

 □Түрээсийн байрны гэрээ хийх болон  GTN батлан даалтын гэрээ, галын даатгалын сунгалт хийхэд сунгалтын хураамж төлдөг. 

 

■Гэрээ цуцлахдаа 

 □Байрны гэрээг цуцлахдаа урьдчилан GTN амьдралыг дэмжих хэлтэс болон Менежментийн комтанируу холбоо бариж гэрээ цуцлах 

хүсэлтээ албан бичгээр мэдэгдэнэ. Хэрвээ гэрээг цуцлах материалаа бүрдүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлаагүй хэмээн үзэж байрны 

төлбөр төлөгдөх болно гэдгийг сайтар анхаарна уу. 

 □Ус, тог, газны гэрээгээ цуцлахлаа  холбогдох газруудтай нь холбогдож гэрээгээ цуцална.Байрнаас  гарах хүртэлээ хэрэглэсэн 

төлбөрөө өөрөө хариуцаж төлнө. 

 □Байраа хүлээлгэн  өгөхдөө Менежментийн комтанийн хүнтэй цуг байлцаж засварын зардал хэд гарахыг шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ 

байраа хүлээлгэн  өгөхдөө Менежментийн комтанийн хүнтэй цуг байлцаагүй тохиолдолд гэрээ цуцлагдсан гэж үзэхгүй тохиолдол 

байдаг. 

 □Байраа хүлээлгэн өгөхдөө ямар ч ачаа үлдээхгүйгээр  өрөөгөө хоослон сайхан цэвэрлэнэ. 

 □Овор хэмжээ ихтэй хог хаяхад жирийн хог хаяхаас ялгаатай байдаг. Дор хаяж 1 долоо хоногийн өмнөөс хогоо хаях захиалга өгч 

төлбөртэй хаядаг. Хэрвээ энэ дүрэм журамыг баримтлаагүй бол хууль бусаар хог хаясан гэж үзэн торгуульдаг.  

 <Овор хэмжээ ихтэй хог хаях арга> 

1. Хаях хог нь овор хэмжээ ихтэй хогонд тооцогдох уу гэдгээ тухайн амьдарч буй газрын вэб  хуудаснаас шалгаж үзнэ.  

2. Дээрхи байдлаар шалган тухайн дүүрэг хотыноо захиргаа руу холбогдож хогоо хаях захиалга өгнө. Интернэтээр ч захиална өгч болно.  

3. Захиалга өгсөн өдрөөс өмнө конбини дэлгүүрээс "Овор хэмжээ ихтэй хогны тасалбар" худалдан авч  хаях зүйл дээрээ наана.  

4. Хаях хогоо заасан өдөр нь заасан газар нь гаргаж тавьна. 

 □Гэрээ хийх үед хадгалуулсан мөнгө нь өрөөний цэвэрлэгээ болон засварын төлбөрт зарцуулагддагба мөнгө илүү гарвал буцаан 

олгогддог. Гэвч гэрээнд  хадгалуулсан мөнгийг буцаан олгохгүй гэж заасан бол мөнгө нь  буцаан олгогдохгүй болно. 

 □Байраа хүлээлгэн өгөхдөө заавал түлхүүрээ Менежментийн комтанид нь буцаан өгнө. 

 

20  он   сар   өдөр 

Овог нэр                  

 

【Лавлах дугаар】              

Глобол Траст Нэтворкис ХХК         

GTN амьдралыг дэмжих хэлтэс        

Утас 03-5155-4674             

и-майл хаяг  support@gtn.co.jp        

Ажлын цаг 10:00～18:30（Жич: Жилийн эцэс  болон шинэ жилийн эхэнд амардаг.） 

※当チェックリストの弊社への提出は必須ではございません。 
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