
Малчин таны санхүүгийн хэрэгцээг хангах
БАГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮН



Малчны багц бүтээгдэхүүн

Хугацаатай хадгаламж Нөхцөл

Нөхцөл

Нөхцөл

Давуу тал

Давуу тал

Давуу тал

Хугацааны сонголт

50,000 ₮

Үнэгүй

Мал тооллогын А данс

0 ₮
1,000 ₮

4 жил
0 ₮
9,900 ₮

Данс нээх доод үлдэгдэл

Нэмэлт материал

Харилцах данс

Карт

Харилцах данс нээх

Данс хөтөлсний шимтгэл
Данс хаах шимтгэл

Хүчинтэй хугацаа

Шинэ карт авах үнэ

Карт нөхөн авах

Хугацаатай хадгаламжаа шинээр 
нээлгээд малчны багцад дагалдах бусад 
бүтээгдэхүүнийг авах
Банкны салбараас болон интернэт 
банкаараа хадгаламжаа барьцаалан зээл 
авах 
Сар бүрийн эцэст хүүгээ бодуулан авах

Харилцах дансаа үнэгүй нээлгэх бөгөөд 
данс хөтөлсний шимтгэл 0₮.

Багцад дагалдуулан 4 жилийн хугацаатай 
картыг 1 удаа үнэгүй олгох.
Картаа хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд 9,900 
төгрөгөөр нөхөн авах

6 сар
12 сар
18 сар

6.3%
7.5%

7.7%



Нөхцөл Давуу тал

0 ₮

0 ₮

0 ₮

0 ₮

Дижитал үйлчилгээнүүд

Дижитал хэтэвч

Мобайл банк

Easy info

Малчны багц бүтээгдэхүүн

Картын нууц үгийг мартсан тохиолдолд пин код 
авах, нууц үг авах
Интернэт банкны нууц үг, нэвтрэх нэр солих, блок 
гаргах

SocialPay аппликэйшн ашиглан утасны дугаараар 
шимтгэлгүй шилжүүлэг хийх
Аль ч банкны данс холбох боломжтой
Мөнгө нэхэмжлэх, нэхэмжилсэн мөнгө төлөх

Мобайл банк үйлчилгээгээр бүх банкны данс 
хооронд төлбөр тооцоо, гүйлгээ (дата, интернэт 
ашиглахгүй) хийх
Утсандаа нэгж авах, ярианы төлбөр харах төлөх, 
дата багц авах

Амжилттай мессэж тутам -40 ₮
Орлого, зарлагын гүйлгээний мэдээллийг цаг 
алдалгүй гар утсандаа мессэжээр авах
Дансны мэдээллээ түргэн шуурхай хүлээн авч, 
дансаа тогтмол хянах



Зээл

Тавигдах шаардлага

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

3-аас доошгүй жил мал малласан туршлагатай, 
үндсэн зээлдэгчийн нэр дээр мал тооллогод 
хамрагдсан байх

Банкны салбар, тооцооны төв байрлах орон нутагт 
оршин суудаг, оршин суух бүртгэлтэй байх

Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад 
зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Мал нь үндсэн зээл хүсэгчийн нэр дээр 
тоологдсон байх

Бусад шаардлагыг хангах

Цахим үнэмлэх

Мал тооллогын А данс

Бусад

30 сар хүртэл
20 сая ₮ хүртэл
17.4%-20.4%
1%
0.50%

Зээлийн хугацаа

Зээл олгох хэмжээ

Зээлийн хүү (жилийн)

Бага хүүтэй
Уян хатан нөхцөлтэй
Урт хугацаатай

Зээлийн шимтгэл

Нэмэлт зээл олголтын шимтгэл

Давуу тал

Малчны багц бүтээгдэхүүн


