ИНТЕPНЭТ БАНК
ГАPЫН АВЛАГА

АГУУЛГА
1.ШИНЭ БОЛОМЖУУД
2.НЭВТРЭХ
3.ҮНДСЭН НҮҮР
4.ГҮЙЛГЭЭ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Өөрийн данс хооронд
Голомтын данс хооронд
Банк хооронд
Гадаад гүйлгээ
Захиалгат шилжүүлэг
Гүйлгээний лавлагаа
Дансны дэвтэр

5.ТӨЛБӨР
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Хэрэглээний төлбөр
Нэгж, Дата авах
Гаалийн төлбөр төлөх
Татвар төлөх
Торгууль төлөх
Ebarimt авто бүртгэл

6.ХАРИЛЦАХ ДАНС
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Үлдэгдэл хуулга
Дансны эрхийн тохиргоо шинэ боломж
Харилцах данс хаах шинэ боломж
Харилцах данс нээх
Easy info бүртгүүлэх, сунгах

7.ХАДГАЛАМЖ
7.1
7.2

8.КАРТ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Кредит болон Дебит карт
Дебит карт захиалах шинэ боломж
Пин код авах шинэ боломж
Дебит карт сунгахшинэ боломж
Кредит картын төлбөр төлөх
Дебит карт нөхөн авах шинэ боломж

9.ЗЭЭЛ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Зээлийн данс
Зээлийн төлбөр төлөх
Хадгаламж барьцаалсан зээл
Зээл хаах
Дижитал зээл шинэ боломж
Зээлийн график шинэ боломж

10.МИНИЙ САНХҮҮ
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Дашбоард шинэ боломж
Төсвийн жагсаалт
Гүйлгээний жагсаалт
Ангиллын жагсаалт
Гүйлгээний дүрэм шинэ боломж

11.ОНЛАЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ шинэ боломж
12.ХУВИЙН ТОХИРГОО
12.1
12.2
12.3

Хувийн мэдээлэл шинэчлэх
Нууц үг солих
Нэвтрэх нэр солих

Үлдэгдэл хуулга
Хадгаламж нээх
7.2.1. Хуримтлалын Хадгаламж нээх
7.2.2. Хугацаагүй Хадгаламж нээх
7.2.3. Хугацаатай Хадгаламж нээх

7.3
7.4
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Хадгаламж хаах шинэ боломж
Хадгаламж сунгах шинэ боломж
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1. Шинэ боломжууд
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Харилцах данс нээх

Харилцах данс хаах

Дижитал зээл

Зээлийн график

Хадгаламж хаах

Хадгаламж сунгах

Миний санхүү
Дашбоард

Миний санхүү
Гүйлгээний дүрэм

Дебит карт захиалах

Пин код авах

Онлайн тодорхойлолт

Дебит карт сунгах

Дебит карт нөхөн авах
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2. Нэвтрэх
Нэмэлт мэдээлэл
Голомт банкны үндсэн
вэб хуудас руу хандаж
банк болон бүтээгдэхүүн
үйлчилгээтэй холбоотой
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

КҮБ-тай холбоотой
үйлчилгээг авах

Голомт банкнаас гаргасан
баталгааг шалгах

Голомт банкаар дамжуулан
хийсэн гүйлгээг шалгах
боломжтой.

Ханшийн самбар,
ATM Салбар байршил,
Тооцоолуур
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Англи, Хятад,
Монгол хэл
сонгох
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Бүртгүүлэх
“Бүртгүүлэх” товч дээр дарж банкны салбарт
ирэлгүй Интернэт банкны үйлчилгээнд
шинээр бүртгүүлэх боломжтой.

Нэвтрэх нэр
Интернэт банк үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд
банкнаас танд олгосон НЭВТРЭХ НЭР болон
НЭВТРЭХ НУУЦ ҮГИЙГ бичиж оруулан
нэвтэрнэ.

Э-Токен
Харин э-токен төхөөрөмжтэй хэрэглэгчдийн
хувьд “Нэвтрэх” товч дарсны дараа
э-токений 6 оронтой дугаарыг оруулсны
дараа нэвтэрнэ.

САНАМЖ
>

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

>

Хэрэв таны нууц үг блоклогдсон
бол та 1800-1646 лавлах төвд
бүртгэлтэй утасны дугаараас
хандах эсвэл салбар нэгжид
хандан
нууц
үгийн
блокыг
гаргуулах боломжтой.

>

Хэрэв та НЭВТРЭХ нууц үг болон
БАТЛАХ нууц үгээ мартсан
бол нэвтрэх хуудсанд байрлах
“мартсан?” товч дээр дарна уу.
Мөн
1800-1646 лавлах төвд
бүртгэлтэй утасны дугаараас
хандан нэвтрэх нууц үг авах
боломжтой.

Нууц үг
Шинэ хэрэглэгч болон нууц үг дахин авсны
дараа нэвтэрч байгаа тохиолдолд НЭВТРЭХ
нууц үг болон БАТЛАХ нууц үгийг (буюу
гүйлгээний нууц үг) шинэчлэх нүүр гарч ирэх
бөгөөд заавал шинэчилсний дараа интернэт
банкны үйлчилгээнд нэвтрэх болно.
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3. Үндсэн нүүр

Түргэн холбоос нь харилцагчийн тухайн өдөр хийх хамгийн өндөр магадлалтай
гүйлгээг харуулна.

Нэвтрэх нэр, нууц үгээ оруулан нэвтрэн орсны дараа үндсэн нүүр дараах
байдлаар харагдана.

Үндсэн цэсний баруун дээд буланд дараах 3 цэс байрлана:

Сонордуулга цэс
Сонордуулга цэс нь таны Картын,
Хадгаламжийн болон Нууц үг
дуусах хугацаа зэрэг хэрэгцээт
мэдээллүүдийг харуулна.

Хувийн тохиргоо цэс

Үндсэн цэс

Дэд цэс

Танд интернэт банкаар
дамжуулан авч болох
бүх Үндсэн үйлчилгээг
харуулна.

Танд шаардлагатай бүх
дансны жагсаалтыг нэг
дор харуулна.

Хувийн тохиргоо цэсийг ашиглан та
хувийн мэдээлэл өөрчлөх, нэвтрэх
нэр шинэчлэх, нууц үг солих болон
интернэт банкны холболтоос гарах
боломжтой.

Тусламж цэс
Онлайн зөвлөх, чатбот, 1800-1646 лавлах мөн интернэт
банкны нэгдсэн заавар байршина.
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Миний санхүү
дашбоард
Таны тухайн сарын нийт орлого, зарлагын
дүн болон зарцуулалтын мэдээллийг
харуулна.

Төлбөрийн
календарь
Таны бүхий л бүртгэлтэй хэрэглээний
төлбөрийн мэдээллийг харуулна.

Дижитал чалленж
баннер
Даалгавар
биелүүлж,
тодорхой
хугацаанд зарлагдах урамшуулалт аяны
тухай мэдээллийг авах боломжтой.

Бүтээгдэхүүн санал
болгох хэсэг
Харилцагч таны хэрэгцээнд тохирох
хамгийн
оновчтой
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг санал болгох бөгөөд та
тухайн баннер дээр дарж дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авах боломжтой.

Ханшийн
самбар
Түгээмэл ашиглагддаг валютуудын
тухайн өдрийн бэлэн бус ханшийн
мэдээллийг харуулна.
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4. Гүйлгээ

4.2 ГОЛОМТЫН ДАНС ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Гүйлгээ үндсэн цэсний “Голомтын данс хооронд” дэд цэсийг ашиглан өөрийн данснаас
Голомт банк дахь дурын данс руу гүйлгээ хийх боломжтой.

4.1 ӨӨРИЙН ДАНС ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Гүйлгээ үндсэн цэсний “Өөрийн данс хооронд” дэд цэсийг сонгох ба дараах дэлгэц
харагдана.

Хүлээн авагчийн дансны
дугаарыг оруулахад
Данс эзэмшигчийн нэр
автоматаар бөглөгдөнө.

Дансны дэвтэрт
хадгалсан хүлээн
авагчийг сонгох бол
энд дарна уу.

Та Гүйлгээ хийхдээ Илгээгч, Хүлээн авагч болон Гүйлгээний мэдээлэл талбаруудын
мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Батлах нууц үгээ (буюу
гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
Та Гүйлгээ хийхдээ Илгээгч, Хүлээн авагч болон Гүйлгээний мэдээлэл талбаруудын
мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулснаар таны
гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
Хэрэв та тухайн гүйлгээг сар бүр автоматаар хийдэг болгохыг хүсвэл Захиалгат шилжүүлэг
үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.

САНАМЖ
>
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Өөрийн данс хоорондын гүйлгээ нь өдрийн гүйлгээний хязгаарлалтгүй болно.

Хэрэв та тухайн гүйлгээг сар бүр автоматаар хийдэг болгохыг хүсвэл Захиалгат шилжүүлэг
үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.

САНАМЖ
>

Кредит картнаасаа бусад данс руу бэлэн бус шилжүүлэг хийх боломжгүй.

>

Шилжүүлэг хийх үед хүлээн авагчийн данс дээр картын дугаар бичих боломжгүй.

>

Интернэт банкны өдрийн гүйлгээний лимит нь 20-500 сая төгрөг хүртэл байдаг
бөгөөд 50 сая төгрөгөөс дээш дүнгээр гүйлгээ хийх бол э-токен төхөөрөмж
ашиглах шаардлагатай. Гүйлгээний лимитийг нэмэгдүүлэх бол салбарт хандана
уу.
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4.3 БАНК ХООРОНД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Энэхүү цэсийг ашиглан өөрийн данснаасаа бусад банкны дурын данс руу гүйлгээ хийх
боломжтой.

1

2

Дансны дэвтэрт
хадгалсан хүлээн
авагчийг сонгох бол
энд дарна уу.

Та Гүйлгээ хийхдээ Илгээгч, Хүлээн авагч болон Гүйлгээний мэдээлэл талбаруудын
мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулснаар таны
гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
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Жич: Дансны дэвтэр дээр дарах үед дараах 2
сонголт гарч ирнэ:
1. Голомтын дансны дэвтэр гэдэг нь Дансны
дэвтэрт хадгалсан дансны мэдээлэл
2. Монгол банкны дансны дэвтэр гэдэг нь
Хүлээн авагчийн Монгол банкны дансны
дэвтэрт бүртгэгдсэн гар утас, гэрийн утас
эсвэл и-мэйл хаяг

САНАМЖ
>

Банк хоорондын төгрөгийн бага дүнтэй (3 сая төгрөг болон түүнээс доош дүнтэй)
гүйлгээ тогтмол буюу 24/7 цагаар хийгдэнэ.

>

Банк хоорондын төгрөгийн их дүнтэй (3 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй)
гүйлгээ ажлын өдрүүдэд 9:00-16:00 цагийн хооронд хийгдэнэ. Тухайн
ажлын өдрийн 16:00 цагаас хойш шилжүүлсэн гүйлгээ дараагийн ажлын
өдрийн 09:00-11:00 цагийн хооронд шилжүүлэгдхийг анхаарна уу.

>

Банк хоорондын валютын гүйлгээ шилжүүлгийн дүнгээс үл хамааран
ажлын өдрүүдэд 9:00-17:30 цагийн хооронд хийгдэнэ. Ажлын бус
цаг болон амралтын өдрүүдэд хийгдсэн гүйлгээ дараагийн ажлын
өдрийн 09:00-11:00 цагийн хооронд шилжүүлэгдхийг анхаарна уу.

>

Интернэт банкны өдрийн гүйлгээний лимит нь 20-500 сая төгрөг хүртэл байдаг
бөгөөд 50 сая төгрөгөөс дээш дүнгээр гүйлгээ хийх бол э-токен төхөөрөмж
ашиглах шаардлагатай. Гүйлгээний лимитийг нэмэгдүүлэх бол салбарт хандана
уу.
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4.4 ГАДААД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ
Уг цэсийг ашиглан өөрийн данснаасаа гадаадын банкууд дахь данс руу SWIFT сүлжээгээр
дамжуулан гуйвуулга илгээх боломжтой.

Хэрэв
та
тухайн
гүйлгээний
мэдээллийг хадгалж дараагийн
удаа дахин ашиглахыг хүсвэл
Загвар гүйлгээ ашиглах сонголтыг
сонгоорой.

САНАМЖ
>

Зарим улс руу гүйлгээ хийхэд өөр онцлогтой байдаг тул та Анхааруулгын
тэмдгээр тэмдэглэсэн талбаруудын зөвлөмжтэй сайтар танилцаж бөглөнө үү.

>

Голомт банк нь мөнгө угаалт, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын
байгууллагуудын гишүүн тул аливаа сэжигтэй гүйлгээ, хар жагсаалт дахь улсууд
руу шилжүүлэх гүйлгээ, утга, зориулалт тодорхойгүй гүйлгээнүүдийг зогсоож
болзошгүй тул та бүх талбаруудыг үнэн зөв, бүрэн бөглөнө үү.

>

Гадаад гүйлгээтэй холбоотой асуудал гарвал “Лавлах төв 1800-1646” болон өөрт
ойр байрлах салбар нэгжид хандан тусламж авах боломжтой.

>

Интернэт банкны өдрийн гүйлгээний лимит нь 20-500 сая төгрөг хүртэл байдаг
бөгөөд 50 сая төгрөгөөс дээш дүнгээр гүйлгээ хийх бол э-токен төхөөрөмж
ашиглах шаардлагатай. Гүйлгээний лимитийг нэмэгдүүлэх бол салбарт хандана
уу.

Та Гүйлгээ хийхдээ Илгээгч, Хүлээн авагч болон Гүйлгээний мэдээлэл талбаруудын
мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Батлах нууц үгээ (буюу
гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.

20

21

4.5 ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ

4.6 ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЛАВЛАГАА

Харилцагч та Гүйлгээ үндсэн цэсний “Захиалгат шилжүүлэг” дэд цэсээр дамжуулан
сар бүр тогтмол дүнгээр өөрийн болон бусдын Голомт банкны данс руу автоматаар
гүйлгээ хийгдэх үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.

Харилцагч та Гүйлгээ үндсэн цэсний “Гүйлгээний лавлагаа” дэд цэсийн тусламжтайгаар
өөрийн данснаас хийгдсэн бүх гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг шүүн харах боломжтой.

Хэрэв та өмнө нь уг үйлчилгээнд бүртгүүлж байсан бол мэдээлэл нь доор зурагт үзүүлснээр
харагдана.

Шинээр бүртгэл хийх
бол “Нэмэх” товч дээр
дарна уу.

Гүйлээний мэдээллээ
оруулан “Хайх” товч
дээр дарна уу.

4.7 ДАНСНЫ ДЭВТЭР
Харилцагч та бүх төрлийн гүйлгээнд дансны дэвтэр ашиглан хурдан, хялбар аргаар гүйлгээ
хийхийг хүсвэл Гүйлгээ үндсэн цэсний “Дансны дэвтэр” дэд цэсийг ашиглан дансны
мэдээллээ бүртгүүлээрэй.
Дансны дэвтрийн жагсаалт:

Таны хадгалсан бүх Дансны
дэвтрийн жагсаалт

Энд дарж дэвтрийн дэлгэрэнгүйг
харах мөн дэвтрийг устгах болон
засах боломжтой.

Холбогдох Мэдээллүүдийг бөглөн “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах нүүр
гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Батлах нууц үгээ (буюу гүйлгээний
нууц үг) оруулснаар таны хүсэлт илгээгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
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Дансны дэвтэрт данс нэмэх:

Байгууллага бүртгэх:
Хэрэв танд бүртгэгдсэн хэрэглээний төлбөр байхгүй бол “Байгууллага бүртгэх” товч дээр дарж
бүртгэлийг хийнэ үү.
Таны
бүртгэсэн
төлбөрийн
мэдээлэл “Бүртгэлтэй төлбөрүүд”
хэсэгт харагдана.
Голомтын данс хооронд
эсвэл Бусад банк хооронд
гэсэн төрлөөр дансны дэвтэр
нэмэх боломжтой

5. Төлбөр
5.1 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТӨЛБӨР
Энэхүү цэсийг ашиглан та интернэт, гар утас, цахилгаан, СӨХ болон бусад төлбөрөө төлөх
боломжтой. Хэрэглээний төлбөр нь өдрийн гүйлгээний хязгаарлалтгүй болно.
Та уг цэсээр дамжуулан хийсэн бүх гүйлгээнийхээ мэдээллийг Гүйлгээ үндсэн цэсний
“Гүйлгээний лавлагаа” дэд цэсээс харах боломжтой.

5.2 НЭГЖ, ДАТА АВАХ

Төлбөр үндсэн цэсний “Нэгж дата авах” дэд цэсээр дамжуулан та өөрийн болон бусдын
гар утсыг нэгжээр цэнэглэх боломжтой.

Төлбөр төлөх:
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5.3 ГААЛИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

Та уг цэсийг ашиглан хүлээгдэж буй гаалийн төлбөрөө төлөх боломжтой. Гаалийн төлбөр нь
өдрийн гүйлгээний хязгаарлалтгүй болно.

5.5 ТОРГУУЛЬ ТӨЛӨХ
Та 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 дээр дарснаар торгуулийн мэдээлэл гарч ирнэ.

Гүйлгээ хийхийн тулд тухайн
торгуулийн харалдаа байрлах
“Төлөх” товч дээр дарна уу.

5.4 ТАТВАР ТӨЛӨХ

Та уг цэсийг ашиглан хүлээгдэж буй татварын төлбөрөө Татварын жагсаалтаас сонгон
эсвэл Нэхэмжлэхийн дугаараар төлөх боломжтой. Татвар төлөлт нь өдрийн гүйлгээний
хязгаарлалтгүй болно.

Уг хэсгийн мэдээлэл
системээс автоматаар
татагдаж харагдана.
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Гүйлгээ нүүрэн дэх бүх
талбаруудыг
бөглөн
“Үргэлжлүүлэх”
товч
дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирэх бөгөөд
мэдээллээ зөв оруулсан
эсэхээ шалган Батлах нууц
үгээ (буюу гүйлгээний
нууц үг) оруулснаар таны
гүйлгээ хийгдэж Дуусгах
нүүр гарч ирнэ.
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САНАМЖ
>

Торгууль төлөлт нь өдрийн гүйлгээний хязгаарлалтгүй болно.

>

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 байдаг 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 нөхцөлийн дагуу тооцогдоно.
Шимтгэлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.golomtbank.com хаягаар
орж харна уу.

5.6 EBARIMT АВТО БҮРТГЭЛ

Та Ebarimt.mn дээр бүртгэлтэй утасны дугаараа оруулснаар автомат бүртгэлтэй
байгууллагуудын НӨАТ-ын баримтыг автоматаар бүртгэх болно.
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6. Харилцах данс
6.1 ҮЛДЭГДЭЛ ХУУЛГА
Энд таны бүх харилцах данс хэрэглээний эрэмбээр харагдах бөгөөд та данс дээр дарж
нэмэлт үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.

6.2 ДАНСНЫ ЭРХИЙН ТОХИРГОО
Энд таны өөрийн нэр дээрх болон хамтран эзэмшдэг данснуудын мэдээлэл харагдах бөгөөд
та “Эрх нээх/хаах” хэсгийн товч дээр дарж аль данснаас гүйлгээ хийж байх мөн аль дансны
мэдээллийг харж байх тохиргоог тохируулах боломжтой.
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6.3 ХАРИЛЦАХ ДАНС НЭЭХ

6.5 EASY INFO БҮРТГҮҮЛЭХ, СУНГАХ

Та Харилцах данс үндсэн цэсний “Данс нээх” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн нэр дээр
шинээр харилцах данс нээх боломжтой.

Easy Info нь харилцагчийн бүх төрлийн дансны орлого зарлагын гүйлгээний мэдээллийг
бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон гар утсанд мессэжээр хүргэх үйлчилгээ юм.

Харилцах дансны ерөнхий нөхцөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.golomtbank.com хаягнаас харна уу.

Хэрэв та өмнө нь уг үйлчилгээнд бүртгүүлж байсан бол доорх мэдээлэл харагдана.

Ямар хэлээр мэдээлэл
авч байхаа тохируулах

Шинээр нэмж бүртгэл
хийх бол “+” товч дээр
дарна уу.

Хүсэлт нүүрэн дээрх мэдээллүүдийг оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирнэ. Мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулж, Харилцах дансны
Гэрээтэй танилцан Батлах нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны гүйлгээ
хийгдэж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
6.4 ХАРИЛЦАХ ДАНС ХААХ

Хэрэв та өөрийн аль нэг харилцах дансыг хаахыг хүсвэл салбарт очихгүйгээр интернэт
банкаараа дамжуулан хаах боломжтой.
Харилцах дансны ерөнхий нөхцлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.golomtbank.com
хаягнаас харна уу.

САНАМЖ
>

Бүртгэл хийгдсэнээс хойш 2 цагийн дараа үйлчилгээ идэвхжиж мэдээлэл
илгээгдэнэ.

>

Easy Info үйлчилгээг цуцалснаар таны төлсөн төлбөр буцах боломжгүйг анхаарна
уу.

Хүсэлт
нүүрэн
дээрх
мэдээллүүдийг
оруулан
“Үргэлжлүүлэх”
товч
дарснаар Баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган
баталгаажуулснаар таны данс хаагдаж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
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7. Хадгаламж
7.1 ҮЛДЭГДЭЛ ХУУЛГА
Энд таны нэр дээрх бүх хадгаламжийн дансны жагсаалт харагдах бөгөөд та данс тус бүр
дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

7.2.1 ХУРИМТЛАЛЫН ХАДГАЛАМЖ НЭЭХ

Хуримтлалын дансыг зөвхөн Төгрөгийн валютаар нээх боломжтой.

7.2 ХАДГАЛАМЖ НЭЭХ
Та Хадгаламж үндсэн цэсний “Хадгаламж нээх” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн нэр дээр
Хуримтлалын, Хугацаатай болон Хугацаагүй хадгаламжийн данс нээн дурын салбараас
хадгаламжийн дэвтрээ үнэгүй аваарай.
Хуримтлалын зорилго, Сар бүр хийх мөнгөн дүн болон Доод үлдэгдэл шилжүүлэх
дансаа сонгон “Үргэлжлүүлэх” товч дээр дарна. Мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган
баталгаажуулснаар Хуримтлалын хадгаламжийн Гэрээ гарна. Гэрээ нөхцөлтэй танилцан
Батлах нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц үг) оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар таны
Хуримтлалын хадгаламжийн данс амжилттай үүснэ.
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7.2.2 ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ НЭЭХ

7.2.3 ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ НЭЭХ

Хугацаагүй хадгаламжийн дансыг Төгрөг болон Ам.долларын валютаар нээх боломжтой.

Хугацаатай хадгаламжийн дансыг зөвхөн Төгрөгийн валютаар нээх боломжтой.

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

Хүсэлт нүүрэн дээрх мэдээллүүдийг оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирнэ. Мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулснаар Хугацаагүй
хадгаламжийн Гэрээ гарна.

Гэрээ нөхцөлтэй танилцан
Батлах нууц үгээ (буюу
гүйлгээний нууц үг) оруулан
“Үргэлжлүүлэх”
товч
дарснаар таны нэр дээр
автоматаар
Хугацаагүй
хадгаламжийн данс нээгдэж
Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
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Хүсэлт нүүрэн дээрх мэдээллүүдийг оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар Баталгаажуулах
нүүр гарч ирнэ. Мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулснаар Хугацаатай
хадгаламжийн Гэрээ гарна.

Гэрээ нөхцөлтэй танилцан
Батлах нууц үгээ (буюу
гүйлгээний нууц үг) оруулан
“Үргэлжлүүлэх”
товч
дарснаар таны нэр дээр
автоматаар
хугацаатай
хадгаламжийн данс нээгдэж
Дуусгах нүүр гарч ирнэ.

35

7.3 ХАДГАЛАМЖ ХААХ

Та Хадгаламж үндсэн цэсний “Хадгаламж хаах” дэд цэсээр дамжуулан өөрийн нэр
дээрх хугацаатай хадгаламжийн дансыг хаах боломжтой.

7.4 ХАДГАЛАМЖ СУНГАХ

Хэрэв харилцагч таны хугацаатай хадгаламжийн дансны хугацаа дууссан бол салбарт
хандалгүйгээр уг цэсээр дамжуулан сунгах боломжтой.

Хүсэлт нүүрэн дээрх бүх талбаруудыг сонгосны дараа “Үргэлжлүүлэх” товч Дарснаар
Баталгаажуулах нүүр гарч ирнэ. Мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган баталгаажуулснаар
Хугацаатай хадгаламжийн Гэрээ гарна.

САНАМЖ
>

Гэрээ нөхцөлтэй танилцан Батлах
нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц
үг) оруулан “Үргэлжлүүлэх”
товч дарснаар таны хугацаатай
хадгаламжийн данс нээгдэнэ.

Хугацаатай хадгаламжийн дансыг хугацаанаас нь өмнө хаах тохиолдолд
хямдруулалтын хүүгээр тооцохыг анхаарна уу. Та Хугацаатай хадгаламжийн дансны
ерөнхий нөхцөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.golomtbank.com
хаягнаас харна уу.

САНАМЖ
>
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Уг цэсээр дамжуулан Хугацаатай хадгаламжийн дансыг сунгах тохиолдолд таны
өмнөх хадгаламжийн бүтээгдэхүүнээс өөр байх магадлалтайг анхаарна уу.
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8. Карт

8.2 ДЕБИТ КАРТ ЗАХИАЛАХ
Та уг цэсийг ашиглан олон улс болон дотоодод ашиглах боломжтой дебит картуудаас
захиалж, өөрт хамгийн ойр салбараас очиж авах боломжтой.

8.1 КРЕДИТ БОЛОН ДЕБИТ КАРТ
Та өөрийн дебит болон кредит карттай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг Карт үндсэн
цэсний “Кредит карт” болон “Дебит карт” дэд цэсүүдээс харах боломжтой.
Уг цэсийг ашиглан та:
• Картаа гээсэн бол цаг алдалгүйгээр тухайн картаа блок хийх
• Онлайнаар худалдан авалт хийхэд ашиглагддаг 4 орон бүхий и-код авах эсвэл солих
/Жич: хэрэв та э-токен төхөөрөмжтэй бол и-код авах шаардлагагүй/
• Картын пин код захиалах
• Картын гүйлгээний түүх харах боломжтой

САНАМЖ
>
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Таны захиалсан карт ажлын 2 хоногийн дараа хэвлэгдэн, захиалсан салбарт
хүргэгдэнэ.
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8.3 ПИН КОД АВАХ

Хэрэв та картын пин кодоо мартсан бол уг цэсээр дамжуулан шинэ пин код авах боломжтой.

8.5 КРЕДИТ КАРТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

Та Гүйлгээ үндсэн цэсний “Кредит картын төлбөр” дэд цэсийг сонгон өөрийн болон
бусдын нэр дээрх кредит картын төлбөрийг төлөх боломжтой.

Өөрийн эсвэл Бусдын
кредит картын төлбөр
төлөх сонголт

САНАМЖ
>

Картын пин код нь дэлгэц дээр нэг л удаа гарах болохыг анхаарна уу.

Та Кредит картын төлбөр төлөхдөө Илгээгч, Хүлээн авагч болон Гүйлгээний дүн
талбаруудын мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар
Баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Батлах
нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч
ирнэ.

8.4 ДЕБИТ КАРТ СУНГАХ
Харилцагч таны дебит картын хугацаа дуссан бол заавал салбарт хандалгүйгээр энэхүү
цэсээр дамжуулан сунгах боломжтой.

САНАМЖ
>
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Кредит картын төлбөр нь Интернэт банкны өдрийн гүйлгээний хязгаарлалттай
бөгөөд лимит нь 20-500 сая төгрөг хүртэл байдаг бөгөөд 50 сая төгрөгөөс дээш
дүнгээр гүйлгээ хийх бол э-токен төхөөрөмж ашиглах шаардлагатай. Гүйлгээний
лимитийг нэмэгдүүлэх бол салбарт хандана уу.
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8.6 ДЕБИТ КАРТ НӨХӨН АВАХ

Хэрэв та дебит картаа хаяж гээсэн эсвэл үрэгдүүлсэн бол энэхүү цэсийг ашиглан картаа
нөхөн авах боломжтой.

9. Зээл
9.1 ЗЭЭЛИЙН ДАНС

Энд таны авсан зээлийн дансны жагсаалт харагдах бөгөөд та данс тус бүрийн дэлгэрэнгүй
мэдээллийг харах боломжтой.

Хүсэлт нүүрэн дээрх карт хүлээн авах сонголтоо оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар
Баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган
баталгаажуулснаар таны хүсэлт илгээгдэнэ.

9.2 ЗЭЭЛИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

Та зээлийн төлбөр төлөх бол Зээл үндсэн цэсний “Зээлийн төлбөр төлөх” дэд цэсээр
дамжуулан төлөх боломжтой.

САНАМЖ
>
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Карт нөхөн авснаар картын хураамж дахин төлөх мөн яг адилхан картын дугаар
сонгох боломжгүйг анхаарна уу.
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Та Зээлийн төлбөр төлөхдөө Илгээгч, Төлөх зээлийн данс болон Гүйлгээний мэдээлэл
талбаруудын мэдээллийг бүрэн гүйцэд бичиж оруулан, “Үргэлжлүүлэх” товч дарснаар
Баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Батлах
нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны гүйлгээ хийгдэж Дуусгах нүүр гарч
ирнэ.

9.4 ЗЭЭЛ ХААХ
Та уг цэсийг ашиглан Цалингийн болон Хадгаламж барьцаалсан зээлийг хаах боломжтой.

САНАМЖ
>

Уг цэсээр дамжуулан зээлийн төлбөр төлсөн тохиолдолд тухайн сарын хуваарьт
төлбөрөөс хасагдахгүй болохыг анхаарна уу.

>

Зээлийн төлбөр нь өдрийн гүйлгээний хязгаарлалтгүй болно.

Хаах зээлийн дансаа
сонгох үед тухайн
зээлийн тооцоолол энд
харагдана.

9.3 ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ
Энэхүү цэсийг ашиглан харилцагч та өөрийн хугацаатай хадгаламжийн дансаа
барьцаалан зээл авах боломжтой.

Зээл хаах нүүрэн дэх бүх талбаруудыг оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарсны дараа
Баталгаажуулах хэсэг гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган,
баталгаажуулснаар таны авсан зээл хаагдаж Дуусгах нүүр гарч ирнэ.

9.5 ДИЖИТАЛ ЗЭЭЛ
Хэрэв танд давтан зээл авах шаардлага байнга тулгардаг бол та нэг л удаа салбарт хандан
өөрийн зээлийн судалгааг хийлгүүлэн мастер гэрээ байгуулснаар ирээдүйд танд яаралтай
зээлийн хэрэгцээ үүсэх үед та салбарт очих шаардлагагүйгээр интернэт банкны Зээл
үндсэн цэсний “Дижитал зээл авах” дэд цэсийг ашиглан хүссэн үедээ хэзээ ч хаанаас ч
шууд зээл авах боломжтой болно.

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

Зээлийн төлбөр нүүрэн дэх бүх талбаруудыг оруулан “Үргэлжлүүлэх” товч дарсны дараа
Баталгаажуулах нүүр гарч ирэх бөгөөд мэдээллийг зөв оруулсан эсэхээ шалган, Зээлийн
Гэрээтэй танилцаж Батлах нууц үгээ (буюу гүйлгээний нууц үг) оруулснаар таны зээл
олгогдож Дуусгах нүүр гарч ирнэ.
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9.6 ЗЭЭЛИЙН ГРАФИК
“Зээлийн график” дээр дарж авсан зээлийн үлдэгдэл, хүүгийн төлбөр, үндсэн төлбөр,
зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

10. Миний санхүү
10.1 ДАШБОАРД
Та энэхүү цэсийг ашиглан өөрийн өдөр тутмын орлого, зарлагаа ухаалгаар хянаж, зарцуулалт
ихтэй өдөр болон дундаж зарлагын тооцооллыг харах боломжтой.

САНАМЖ
>
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Зээлийн график нь Зээл авахад байгуулсан Гэрээн дээрх дүнг агуулах учир
зээлийн илүү төлөлт хийснээр тус графикт өөрчлөлт орохгүй болохыг анхаарна уу.
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10.2 ТӨСВИЙН ЖАГСААЛТ

Энэхүү цэс нь танд хэрэглээгээ төлөвлөх буюу төсөв зохиох боломжийг олгох бөгөөд та:
• Гэр бүлийн гишүүн, дотны найзуудтайгаа хамтран Хамтарсан төсөв үүсгэх, эсвэл
• Сар бүрийн зарцуулалтаа хянах боломжтой Сарын төсөв үүсгэж, зарцуулалтаа
ухаалгаар хянах боломжтой

10.3 ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Энд таны дансны нийт орлого, зарлагын дүн болон гүйлгээний товч мэдээлэл гүйлгээ шүүх
боломжийг олгоно. Түүнчлэн хэрэв таны хийсэн гүйлгээ буруу ангилагдсан бол та тухайн
гүйлгээний ангиллыг засах болон гүйлгээг салгах боломжтой.

10.4 АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ
Шинээр төсөв үүсгэх
бол “Төсөв нэмэх“ товч
дээр дарна уу

Та уг цэсийг ашиглан ангилал бүр дээрх орлого, зарлагын нийлбэр дүнг харах мөн өөрийн
ангиллыг үүсгэх, засах болон устгах боломжтой.

“+“ товч дээр дарж
шинэ ангилал үүсгэх
боломжтой
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10.5 ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮРЭМ
Та энэхүү цэсийг ашиглан гүйлгээний дүрмийг хүссэнээрээ зохиох боломжтой бөгөөд таны
үүсгэсэн дүрмийн дагуу гүйлгээнүүд автоматаар ангилагдана.

11. Онлайн тодорхойлолт
Та “Онлайн тодорхойлолт” үндсэн цэсээр дамжуулан Голомт банкны албан ёсны
дансны тодорхойлолтыг онлайнаар татаж авах мөн баталгаажуулах боломжтой. Уг
үйлчилгээг авахаас өмнө Санамжтай сайтар танилцана уу.
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12. Хувийн тохиргоо
12.1 ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ

12.2 НУУЦ ҮГ СОЛИХ
Та Интернэт банк үйлчилгээний Нэвтрэх болон Батлах нууц үгийг (буюу гүйлгээний нууц үг)
солихыг хүсвэл Хувийн тохиргоо цэсний “Нууц үг солих” товч дээр дарж солих боломжтой.

Та Хувийн тохиргоо цэсний “Хувийн мэдээлэл” товч дээр дарж утасны дугаар болон
и-мэйл хаягийн мэдээллээ солих боломжтой.

САНАМЖ
>

Нэвтрэх нууц үг болон Батлах нууц үг (буюу гүйлгээний нууц үг) нь нэг жилийн
хугацаанд хүчинтэй байдаг бөгөөд жил бүр шинэчилж байх шаардлагатай байдаг.

>

Өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Нууц үгээ зохиох зөвлөмжийг
мөрдлөг болгоно уу.

12.3 НЭВТРЭХ НЭР СОЛИХ
Та Интернэт банк болон Смарт банкны нэвтрэх нэрээ Хувийн тохиргоо цэсний “Нэвтрэх
нэр солих” товч дээр даран солих боломжтой. Хэрэв таны онлайн сувгуудын нэвтрэх
нэрүүд ижил бол тус бүрийнх нь нэрийг өөр нэрүүдээр солихыг зөвлөж байна.
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