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1. ШИНЭ БОЛОМЖУУД
-

Хугацаагүй хадгаламжийн данс нээх_ энд дарна уу

-

Хугацаатай хадгаламжийн данс нээх_ энд дарна уу

-

Хадгаламж барьцаалсан зээл авах_ энд дарна уу

-

Easy Info бүртгүүлэх, сунгах_ энд дарна уу

-

Захиалгат шилжүүлэг_ энд дарна уу

-

Автомашины торгуулийн төлбөр төлөх_ энд дарна уу

-

Нэгж авах_ энд дарна уу

2. НЭВТРЭХ
Банкны www.egolomt.mn сайт руу хандана.

Англи, Хятад,
Монгол хэл сонгох

Интернэт банкинд
нэвтрэхийн тулд
Нэвтрэх нэр,
нууц үг ашиглана.

-

Интернэт банк үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд банкнаас танд олгосон нэвтрэх нэр, нууц үгийг бичиж
оруулан нэвтэрнэ.

-

Харин е-токен төхөөрөмжтэй хэрэглэгчдийн хувьд “Нэвтрэх” товч дарсны дараа е-токений дугаар
асуух нүүрэн хэсэг гарч ирэх бөгөөд улмаар уг төхөөрөмжөөс гарах 6 оронтой дугаарыг оруулсаны
дараа нэвтэрнэ.

-

Нэвтрэх нэрийг нэвтэрч орсны дараа өөрчлөх боломжтой.

-

Нууц үг нь НЭВТРЭХ НУУЦ ҮГ болон гүйлгээ хийх үед ашиглах ГҮЙЛГЭЭНИЙ НУУЦ ҮГ гэсэн хоёр
нууц үг ашиглагдана.

-

Шинэ хэрэглэгч болон нууц үг дахин авсаны дараа нэвтэрч байгаа тохиолдолд нууц үг болон
гүйлгээний нууц үгийг шинэчлэх нүүр хэсэгт гарч ирэх бөгөөд нэвтрэх болон гүйлгээний нууц үгээ
заавал шинэчлэсний дараа интернэт банкны үйлчилгээнд нэвтрэх болно.

Санамж:
-

Нэвтрэх нэр эсвэл нууц үгээ 5-н удаа буруу оруулбал, таны нууц үг блоклогдоно.

-

1800-1646 утсанд эсвэл салбар нэгжид хандан нууц үгийн блокоо гаргуулах боломжтой.

- Хэрэв та нэвтрэх нууц үгээ мартсан бол нэвтрэх хуудсанд байрлах “нууц үгээ мартсан?” сонгох.
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3. ҮНДСЭН НҮҮР
Нэвтрэх нэр, нууц үгээ оруулан нэвтрэн орсоны дараа үндсэн нүүр дараах байдлаар харагдана.
Интернэт банкинд
хамгийн сүүлд
нэвтэрсэн огноо
харагдана.

Интернэт банкны
үйлчилгээтэй
холбоотой сүүлийн
үеийн мэдээлэл
харагдана.

4. ҮЛДЭГДЭЛ, ХУУЛГА
Бүх дансны мэдээлэл болон дансны тохиргоо, дебит болон кредит картын мэдээлэл зэрэг бүх төрлийн
данстай холбоотой мэдээллийг дансны төрөл тус бүрээр Дансны хуулга, үлдэгдэл үндсэн цэснээс харах
боломжтой.
4.1 ДАНСНЫ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

-

Таны бүх данс болон картын мэдээлэл, үлдэгдэл уг хэсэгт харагдана.

-

Дансны товч нэр дээр дарж тухайн дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.
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4.2 ХАРИЛЦАХ ДАНС

-

Таны бүх харилцах дансны мэдээлэл уг хэсэгт харагдана.

-

Дансны товч нэрний өмнөх баганад байрлах чек хэсгээс дансаа сонгож, тухайн дансныхаа гүйлгээний
түүх, дансны хуулга зэргийг харах харах боломжтой.

-

Мөн дансны товч нэр дээр дарж тухайн дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

4.3 ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС

-

Таны бүх хадгаламжийн данс харагдах бөгөөд дансны нэр, дансны дугаар, дансны валют, дансны
үлдэгдэл мөн тухайн дансны гүйлгээний түүх зэргийг харах боломжтой.

-

Дансны товч нэр дээр дарж хадгаламжийн дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

4

4.4 ЗЭЭЛИЙН ДАНС

-

Энд таны авсан зээлийн дансны жагсаалт харагдах бөгөөд товч нэр, дансны дугаар, дансны валют,
төлөх мөнгөн дүн зэргийг харах боломжтой.

-

Мөн гүйлгээний түүх, зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь харах болон зээл хаах тооцооллыг хийх
боломжтой.

-

Дансны Товч нэр дээр дарж авсан зээлийн хэмжээ, хугацаа, хүү зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах
боломжтой.

4.5 КРЕДИТ КАРТ

-

Таны бүх кредит картны жагсаалт харагдах бөгөөд картын дугаар, валют, зээлийн лимит, эргэн төлөх
доод хэмжээ, боломжит үлдэгдэл зэрэг мэдээлэл харагдана. Картын дугаар дээр дарж дэлгэрэнгүй
мэдээлэл харах.

-

Мөн тухайн сарын гүйлгээний мэдээлэл болон хуулга харах боломжтой.
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4.6 ДАНСНЫ НЭР СОЛИХ

-

Таны бүх дансны мэдээлэл харагдах бөгөөд хэрэв та олон данстай, хооронд нь ялгаж харахад
хүндрэлтэй байдаг бол дансны товч нэрийг өөрийн хүссэн нэршилээр сольж өөрчлөх боломжтой.

-

Өөрчлөх дансаа чеклэн “Дансны товч нэр солих” товч дээр дарах.

4.7 ДАНСНЫ ЭРХИЙН ТОХИРГОО

-

Таны өөрийн нэр дээрх болон хамтран эзэмшдэг дансуудын мэдээлэл харагдах бөгөөд аль данснаас
гүйлгээ хийж байх, эсвэл зөвхөн дансны мэдээллийг нь харж байхаа сонгон тохируулах боломжтой.

-

“Эрх нээх” болон “Эрх хаах” товч дээр дарах.
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5. ГҮЙЛГЭЭ
5.1 ӨӨРИЙН ДАНС ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Та уг цэсийг ашиглан өөрийн нэр дээрх бүртгэлтэй дансууд руугаа гүйлгээ хийх боломжтой.
Гүйлгээ цэсний “Өөрийн данс хооронд” дэд цэсийг сонгох ба дараах дэлгэц харагдана.

Аль данснаасаа
шилжүүлэхээ сонгоно.
Сонгосон дансны
үлдэгдэл харагдах
бөгөөд тухайн сонгосон
дансныхаа дэлгэрэнгүйг
харах боломжтой.
Хүлээн авах
дансаа
сонгоно
Мөнгөн дүн
болон
гүйлгээний
утгаа оруулна

Уг гүйлгээг сар бүр автоматаар
хийдэг болгохыг хүсвэл Захиалгат
шилжүүлэг үйлчилгээнд
бүртгүүлэх боломжтой

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг
гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв
оруулсан эсэхээ шалган
баталгаажуулж, нууц үгээ
оруулсанаар таны гүйлгээ хийгдэх
болно.
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5.2 ГОЛОМТ ДАНС ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Харилцагч та уг цэсийг ашиглан өөрийн данснаас Голомт банкин дах дурын данс руу гүйлгээ хийх
боломжтой.
Гүйлгээ үндсэн цэсний “Голомтын данс хооронд” дэд цэсийг сонгоно.

Аль данснаасаа
шилжүүлэхээ сонгоно.
Сонгосон дансны
үлдэгдэл харагдах
бөгөөд тухайн сонгосон
дансныхаа дэлгэрэнгүйг
харах боломжтой.
Дансны дэвтэрт
хадгалсан хүлээн
авагчийг сонгох
эсвэл хүлээн
авагчийн мэдээллийг
бичиж оруулна.

Мөнгөн дүн
болон гүйлгээний
утгаа оруулна

Уг гүйлгээг сар бүр
автоматаар хийдэг болгохыг
хүсвэл Захиалгат шилжүүлэг
үйлчилгээнд бүртгүүлэх
боломжтой

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг
гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв
оруулсан эсэхээ шалган
баталгаажуулж, нууц үгээ оруулсанаар
таны гүйлгээ хийгдэх болно.

Санамж:
-

Кредит карт болон картын дугаараар мөн зээлийн дансруу гүйлгээ хийх боломжгүй болохыг
анхаарах.

-

Хэрэв та Зээлээ төлөх бол Зээлийн төлбөр, Кредит картын төлбөрөө төлөх бол Кредит картын
төлбөр гэсэн цэсийг ашиглана уу.
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5.3 БАНК ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Тус цэсийг ашиглан харилцагч та өөрийн данснаасаа бусад банкны дурын данс руу гүйлгээ хийх
боломжтой.
Гүйлгээ үндсэн цэсний “Банк хооронд” дэд цэсэнд хандана.

Дансны дэвтэрт
хадгалсан хүлээн
авагчийг сонгох
эсвэл хүлээн
авагчийн мэдээллийг
бичиж оруулна.

Аль данснаасаа
шилжүүлэхээ сонгоно.
Сонгосон дансны
үлдэгдэл харагдах
бөгөөд тухайн сонгосон
дансныхаа дэлгэрэнгүйг
харах боломжтой.

Мөнгөн дүн
болон гүйлгээний
утгаа оруулна

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг гарч
ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан
эсэхээ шалган баталгаажуулснаар таны
гүйлгээ хийгдэх болно.

Санамж:
-

Банк хоорондын 999,999₮ буюу түүнээс бага дүнтэй гүйлгээ 24/7 онлайн горимоор хийгдэнэ.

-

999,999₮ буюу түүнээс их дүнтэй гүйлгээ Монголбанкны гүйлгээ дамжуулах цагийн хуваарийн дагуу
хүлээн авагчийн дансанд орно.

-

Хэрэв 999,999₮-с бага дүнтэй гүйлгээний хувьд хүлээн авагчийн нэрийг буруу бичсэн тохиолдолд
гүйлгээ гарахгүй болохыг анхаарах.
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5.4 ГАДААД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Та уг цэсийг ашиглан өөрийн данснаасаа гадаадын банкууд дах данс руу гуйвуулга илгээх боломжтой.
Гадаад гуйвуулга SWIFT сүлжээгээр хийгдэнэ.
Гүйлгээ үндсэн цэсний “Гадаад гүйлгээ” дэд цэсийг сонгоно. Гүйлгээ хийхээс өмнө үйлчилгээний
заавартай танилцана уу.

Энэ хэсэгт аль данснаас
гуйвуулга хийхээ сонгоно.
Сонгосон дансны үлдэгдэл
харагдах бөгөөд тухайн
сонгосон дансныхаа
дэлгэрэнгүйг харах
боломжтой.

Хүлээн авагчийн дансны
мэдээлэл болон хүлээн
авагч банкны мэдээллийг
оруулна. Хүлээн авагчийн
нэр хаяг, банкны свифт код,
нэр хаягийг бүрэн гүйцэт
бичиж оруулах
шаардлагатай.

Гүйлгээний утгаа
оруулна. Мөн
шимтгэлийг гуйвуулж
байгаа хүн эсвэл,
хүлээн авах хүний хэн
нь төлөхөө энд сонгоно.

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг гарч
ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан
эсэхээ шалган баталгаажуулснаар таны
хүсэлт илгээгдэнэ.

Санамж:
-

Голомт банк нь мөнгө угаалт, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын байгууллагуудын
гишүүн тул аливаа сэжигтэй гүйлгээ, хар жагсаалт дах улсууд руу шилжүүлэх гүйлгээ, утга,
зориулалт тодорхойгүй гүйлгээнүүдийг зогсоож болзошгүй.

-

Гадаад гүйлгээтэй холбоотой асуудал гарвал 1800-1646 болон ойрт ойр байрлах салбар нэгжид
хандан тусламж авах боломжтой.
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5.5 КРЕДИТ КАРТНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ
Та өөрийн болон бусдын кредит картын төлбөрийг төлөх шаардлагатай болвол Гүйлгээ үндсэн цэсний
“Кредит картын төлбөр” дэд цэсийг сонгон гүйлгээ хийх боломжтой.

Төлбөр төлөх кредит
картаа сонгоно. Сонгосон
картны нийт төлөх хэмжээ
болон төлөх доод хэмжээ
харагдана.

Төлөх мөнгөн дүн
болон гүйлгээний
утгаа оруулна

Кредит картны төлбөр
төлөх дансаа сонгоно.
Сонгосон дансны үлдэгдэл
харагдах бөгөөд тухайн
сонгосон дансныхаа
дэлгэрэнгүйг харах
боломжтой.

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг гарч ирэх
бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ
шалган баталгаажуулснаар таны гүйлгээ
хийгдэх болно.
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5.6 ЗЭЭЛИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ
Зээлийн төлбөр төлөх бол бол Гүйлгээ цэсний Зээлийн төлбөр төлөх гэсэн дэд цэсийг сонгоно.

Аль данснаасаа
шилжүүлэхээ сонгоно.
Сонгосон дансны
үлдэгдэл харагдах
бөгөөд тухайн сонгосон
дансныхаа дэлгэрэнгүйг
харах боломжтой.

Төлбөр төлөх зээлийн
дансаа сонгоход төлбөл
зохих мөнгөн дүн гарч
ирнэ. Төлөх мөнгөн
дүнгээ болон
гүйлгээний утгаа
оруулна.
Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг гарч
ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан
эсэхээ шалган баталгаажуулснаар таны
гүйлгээ хийгдэх болно.
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5.7 ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ
Харилцагч та Гүйлгээ үндсэн цэсний “Захиалгат шилжүүлэг” дэд цэсээр дамжуулан сар бүр тогтмол
дүнгээр өөрийн болон бусдын данс руу автоматаар гүйлгээ хийгдэх үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.

Хэрэв та өмнө нь уг үйлчилгээнд
бүртгүүлж байсан бол мэдээлэл нь уг
хэсэгт харагдана. Харин шинээр бүртгэл
хийх бол “Бүртгэх” товч дээр дарах
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5.8 ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЛАВЛАГАА
Харилцагч та Гүйлгээ үндсэн цэсний “Нийт гүйлгээ” дэд цэсийн тусламжтайгаар өөрийн данснаас
хийгдсэн бүх гүйлгээнийхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр харах боломжтой.

-

Хайлтын хэсгээс хэдний өдрөөс, хэдний хоорондох гүйлгээний мэдээлэл авахаа гарч ирэх календар
цонхноос сонгоно.

-

Гүйлгээний төрөл, шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн дансны дугаар, гүйлгээний төлөв, шилжүүлсэн
мөнгөн дүн зэргээс сонгон хайлт хийх боломжтой.

-

Гүйлгээ хийсэн огноо, гүйлгээний төрөл, хүлээн авагчийн болон шилжүүлэгчийн мэдээлэл болон
гүйлгээний утга, гүйлгээний төлөв, гүйлгээ хийсэн мөнгөн дүн зэрэг мэдээлэл авах боломжтой.

-

Мөн гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.
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5.9 ДАНСНЫ ДЭВТЭР
Дансны дэвтэрт данс нэмэх:

Бүх төрлийн гүйлгээнд дансны
дэвтэр ашиглан гүйлгээ хийх
боломжтой. Голомтын данс
хооронд, банк хооронд, гадаад
гүйлгээ гэсэн төрлөөр дансны
дэвтэр нэмэх боломжтой бөгөөд
нэмсэн дансны дэвтрийг өөрчлөх
болон устгах боломжтой.

Дансны дэвтрийн жагсаалт:

Энд таны хадгалсан бүх
Дансны дэвтрийн жагсаалт
харагдана. Дансны
дэвтрийн нэр болон дансны
дугаар, банкны нэр, дансны
валют, гүйлгээний төрөл
зэрэг мэдээллийг харж
болно. Мөн Дансны
дэвтрийг устгах болон засах
боломжтой.

Дансны дэвтрийн нэр
дээр дарж дэлгэрэнгүй
мэдээллийг харах
боломжтой.
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6. ТӨЛБӨР
6.1 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТӨЛБӨР
Та уг цэсийг ашиглан интернэт, гар утас, цахилгаан, СӨХ болон бусад төлбөрөө төлөх боломжтой.
Байгууллага бүртгэх:

Байгууллагын
жагсаалтаас сонгон
төлбөр төлөх
байгууллагаа
бүртгэнэ.

-

Таны бүртгэсэн төлбөр хүлээн авах байгууллагуудын мэдээлэл “Байгууллагын жагсаалт” хэсэгт
харагдах бөгөөд засах, өөрчлөх боломжтой.

Төлбөр төлөх:

Төлбөр төлөх дансаа
шилжүүлэгч данс гэсэн
хэсгээс сонгоно.
Сонгосон дансны
үлдэгдэл харагдах
бөгөөд тухайн сонгосон
дансныхаа дэлгэрэнгүйг
харах боломжтой.

Төлбөр хүлээн авах
байгууллагаа сонгоод
төлөх мөнгөн дүнгээ
оруулна.

-

Та уг цэсээр дамжуулан хийсэн бүх гүйлгээнийхээ мэдээллийг “Төлбөрийн түүх” хэсгээс харах
боломжтой.
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6.2 АВТОМАШИНЫ ТОРГУУЛЬ ТӨЛӨХ
Интернэт банк үйлчилгээний “Төлбөр” үндсэн цэсний “Торгууль төлөх” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн
болон бусдын нэр дээрх торгуулийн төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжтой.

Тээврийн хэрэгслийн улсын
дугаар эсвэл жолооны
үнэмлэхийн дугаарын аль
нэгийг оруулан “ХАЙХ” товч
дарсанаар торгуулийн
мэдээллээ шалгах
боломжтой

ХАЙХ товч дарсаны
даруу уг хэсэгт
торгуулийн мэдээлэл
жагсаалт байдлаар
харагдана

Тухайн торгуулийн
харалдаа байрлах
"ТӨЛӨХ" товчин
дээр дарж гүйлгээ
хийнэ

Аль данснаас
шилжүүлэг хийхээ
сонгох ба дансны
үлдэгдлээ давхар
харах боломжтой
Уг хэсгийн мэдээлэл
системээс
автоматаар
татагдаж харагдана.

Санамж:
-

“Үргэлжлүүлэх” товч дарсанаар
баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд
Мэдээллүүдээ зөв оруулсан эсэхээ
ахин нэг хянан шалгаж “БАТЛАХ” товч
дарсанаар гүйлгээ хийгдэнэ.
.

Төлбөр хийгдсэнээс хойш ажлын 7 хоногийн дотор зөрчлийн мэдээллээс хасалт хийгдэхийг
анхаарна уу.

- Хайлтаар гарч ирж буй торгуулийн мэдээлэл нь Цагдаагийн Ерөнхий Газар - Мэдээллийн
Технологи, Холбооны Төвийн мэдээллийн сангаас автоматаар татагдаж байгаа тул Зөрчлийн
мэдээлэлтэй холбоотой асуудлыг https://torguuli.police.gov.mn/ хаягаар орж авна уу.
-

Зөрчлийн мэдээлэлтэй холбоотой аливаа асуудлыг Голомт банк хариуцахгүй.

-

Банк хоорондын гүйлгээний шимтгэл ерөнхий нөхцлийн дагуу тооцогдоно.
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6.3 НЭГЖ АВАХ
Төлбөр үндсэн цэсний “Нэгж авах” дэд цэсээр дамжуулан та өөрийн болон бусдын гар утсыг нэгжээр
цэнэглэх боломжтой.

Цэнэглэх утасны дугаараа
оруулан, нэрлэсэн нэгжийн
дүнгээс сонголт хийж,
төлбөр хасагдах дансны
дугаараа сонгож
“Үргэлжлүүлэх” товч дарж
баталгаажуулсанаар
гүйлгээ амжилттай
хийгдэнэ.

6.4 ГААЛЬ, ТАТВАР ТӨЛӨХ
Та уг цэсийг ашиглан хүлээгдэж буй татвар болон гаалийн төлбөрөө төлөх боломжтой.
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7. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
7.1 ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ

“Холбоо барих мэдээлэл
шинэчлэх” товч дээр
дарж утасны дугаар
болон и-мэйл хаягийн
мэдээллээ солих
боломжтой.

7.2 НУУЦ ҮГ СОЛИХ

НЭВТРЭХ НУУЦ ҮГ
болон ГҮЙЛГЭЭНИЙ
НУУЦ ҮГ нь нэг жилийн
хугацаанд хүчинтэй
байдаг бөгөөд жил бүр
шинэчилж байх
шаардлагатай байдаг.

7.3 НЭВТРЭХ НЭР СОЛИХ

Интернэт банк, Смар
банк болон Мобайл банк
зэрэг үйлчилгээнүүдэд
нэвтрэх хэрэглэгчийн
дугаараа шинэчлэх
боломжтой.
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8. ҮЙЛЧИЛГЭЭ
8.1 ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС НЭЭХ
Харилцагч та Үйлчилгээ үндсэн цэсний “Шинэ хүсэлт” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн нэр дээр Төгрөг
болон Ам.долларын хугацаагүй хадгаламжийн данс нээх боломжтой.

Данс нээх доод үлдэгдэл
автоматаар харагдах бөгөөд уг
дүнгээс ихээр нээхийг хүсвэл
гараар бичиж өөрчлөх боломтжой

Данс нээх дүнгээ суутгуулах
дансаа сонгон
“Үргэлжлүүлэх” товч
дарсанаар баталгаажуулах
нүүр гарч ирнэ.

Мэдээллээ зөв оруулсан
эсэхээ шалгаж, хугацаагүй
хадгаламжийн гэрээ
нөхцөлтэй танилцан
гүйлгээний нууц үгээр
баталгаажуулна.

- “Батлах” товч дарсанаар таны нэр дээр автоматаар хугацаагүй хадгаламжийн данс нээгдэнэ.
- Та өөрт ойр байрлах дурын салбарт хандан хадгаламжийн дэвтэрээ үнэгүй аваарай.
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8.2 ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС НЭЭХ
Харилцагч та Үйлчилгээ үндсэн цэсний “Шинэ хүсэлт” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн нэр дээр зөвхөн
төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн данс нээх боломжтой.

“Хуримтлалын хадгаламж,
Энгийн хугацаатай
хадгаламж, Уян хадгаламж,
Урьдчилсан хүүт хугацаатай
хадгаламж” гэсэн 4 төрлөөс
хугацааны сонголттойгоор
данс нээх боломжтой
Данс нээх доод үлдэгдэл
автоматаар харагдах бөгөөд уг
дүнгээс ихээр нээхийг хүсвэл
гараар бичиж өөрчлөх боломтжой

Данс нээх дүнгээ суутгуулах
дансаа сонгон
“Үргэлжлүүлэх” товч
дарсанаар баталгаажуулах
нүүр гарч ирнэ.

Мэдээллээ зөв оруулсан
эсэхээ шалгаж, хугацаагүй
хадгаламжийн гэрээ
нөхцөлтэй танилцан
гүйлгээний нууц үгээр
баталгаажуулна.

- “Батлах” товч дарсанаар таны нэр дээр автоматаар хугацаагүй хадгаламжийн данс нээгдэнэ.
- Та өөрт ойр байрлах дурын салбарт хандан хадгаламжийн дэвтэрээ үнэгүй аваарай.
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8.3 ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ АВАХ
Тус цэсийг ашиглан харилцагч та өөрийн хугацаатай хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авах
боломжтой.

Барьцаалах
хадгаламжийн данс, хүсч
буй зээлийн хэмжээ
болон аль данс руу
зээлээ авахаа сонгоход
бусад талбар автоматаар
тооцоологдож харагдана.

“Хүсч буй зээлийн
хэмжээ”-нээс
хасагдана

Дээрх мэдээллийг оруулсны дараа
“Үргэлжлүүлэх” товч дарна.
Үүний дараа баталгаажуулах хэсэг гарч ирэх
бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган,
зээлийн гэрээтэй танилцаж баталгаажуулснаар
Таны зээл автоматаар олгогдоно.

Интернэт банкаар олгох зээлийн нөхцөл:
1
2
3

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн доод хэмжээ
Зээлийн дээд хэмжээ

Хадгаламжийн мөнгөн дүнгийн 85% хүртэл
100,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
10,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют

4
5
6

Зээлийн хүү
Зээлийн хугацаа
Өргөдлийн хураамж

7

Барьцаалах боломжит
хадгаламжийн
бүтээгдэхүүнүүд:

Хадгаламжийн сарын хүү + 0.6%, Хуримтлалын бүтээгдэхүүн 27.2%
Хадгаламжийн дансны хугацаа дуустал
1,000 төгрөг
Тусгай хадгаламж
Хөвөгч хүүтэй хадгаламж
Хуримтлалын бүтээгдэхүүн
Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж
Энгийн мөнгөн болон Купоноор олгох сертификат
Алтантүлхүүр хадгаламж, Хүүхдийн мөнгө хадгаламж
Энгийн хугацаатай хадгаламж-орлого авдаг, орлого авдаггүй

/ХБЗ авах боломжит
хадгаламж/

-

Өөрт ойр байрлах дурын салбарт хандан интернэт банкаар авсан зээлээ хаах боломжтой.
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8.4 EASY INFO БҮРТГЭХ
Та уг цэсийг ашиглан дансны орлого, зарлагын мэдээлэл илгээх уг үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.
Үйлчилгээ цэсний “Easy info бүртгүүлэх, сунгах” дэд цэсийг сонгох ба дараах дэлгэц харагдана.

Ямар хэлээр мэдээлэл
авч байхаа тохируулах
боломжтой

Хэрэв та өмнө нь уг үйлчилгээнд бүртгүүлж байсан
бол дээрх мэдээлэл харагдана. Шинээр нэмж бүртгэл
хийх бол “Данс нэмэх” товч дээр дарах

Санамж:
-

Бүртгэл хийгдсэнээс хойш 2 цагийн дараа үйлчилгээ идэвхжиж мэдээлэл илгээгдэнэ.
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8.5 МОБАЙЛ БАНК 2.0
Та ямар ч төрлийн гар утаснаас хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа *1646#-руу залгаж банкны үйлчилгээ
авах боломжтой. Уг үйлчилгээнд бүртгүүлэхийн тулд та заавар салбар явах шаардлагагүй, Үйлчилгээ
үндсэн цэсний “Мобайл банк 2.0” дэд цэсийг ашиглан онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой.

Утасны дугаараа оруулан
“Пин код шинэчлэх” товч дээр
дарж баталгаажуулсанаар танд
6 оронтой пин код мессэжээр
очно. Улмаар *1646# дугаарт
залган үйлчилгээг ашиглах
боломжтой.

8.6 И-КОД АВАХ
Та уг цэсийг ашиглан онлайнаар картын худалдан авалт хийхэд ашиглагддаг 4 орон бүхий и-кодоо авах,
аль эсвэл шинэчлэх боломжтой.

8.7 КАРТ БЛОК
Хэрэв та картаа гээсэн, аль эсвэл хулгайд алдсан бол уг цэсийг ашиглан цаг алдалгүйгээр тухайн картаа
“Блоклох” боломжтой.

24

