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Дансны доод үлдэгдэл: 10,000 төгрөг
Үндсэн хүү: 6.0%

 12 сарын турш тогтмол хуримтлуулж чадвал: Үндсэн хүү + Урамшуулал

ҮНДЭСНИЙ ХУРИМТЛАЛ

Давуу тал

Ерөнхий нөхцөл

Хамгийн өндөр урамшуулалтай
Хуримтлуулах зуршилд сургана

Насан туршдаа хуримтлуулах боломжтой
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Үндэсний хуримтлалын бүтээгдэхүүн нь хуримтлалыг зуршил болгох зорилготой бөгөөд та сар 
бүр тогтмол дүнгээр орлого хийж чадвал хугацааны эцэст УРАМШУУЛАЛТАЙ.

ТООЦООЛОЛ

Сар бүр орлого
 хийх багц

Таны жилийн
эцсийн хуримтлал

Банкнаас олгох
жилийн хүү *

Банкнаас олгох жилийн 
урамшуулал

Жилийн дараах
таны хуримтлал

20,000₮ 240,000₮ 7,693₮ 11,900₮ 259,593₮
50,000₮ 600,000₮ 19,233₮ 29,900₮ 649,133₮

100,000₮ 1,200,000₮ 38,466₮ 59,900₮ 1,298,366₮
200,000₮ 2,400,000₮ 76,932₮ 119,900₮ 2,596,832₮
300,000₮ 3,600,000₮ 115,397₮ 178,900₮ 3,894,297₮
500,000₮ 6,000,000₮ 192,329₮ 299,000₮ 6,491,329₮

1,000,000₮ 12,000,000₮ 384,658₮ 598,000₮ 12,982,658₮

ЖИШЭЭ НЬ:
- Та 1 жилийн хугацаанд сар бүр 50,000₮-өөр орлого хийсэн бол жилийн эцэст 
   банкнаас жилийн хүү дээр 29,900₮-ийнурамшуулал олгож таны хуримтлал 649,133₮ болох юм. 
- Бодолт: 12 сар * 50,000₮+19,233₮ хүү+29,900₮ урамшуулал = 649,133₮

Сар бүрийн хэдний өдөр орлого хийснээс хамааран өөрчлөгдөж болно.   *
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНСАНДАА ХЭРХЭН ОРЛОГО ХИЙХ ВЭ?

Интернэт банк
egolomt.mn-ийн 
“Гүйлгээ” цэсээр

Смарт банк
Golomt bank апп-ны 

“Гүйлгээ” цэсээр

Захиалгат 
шилжүүлэг*
үйлчилгээгээр

Өөрт ойрхон 
Голомт банкны 
салбарт хандах

*Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээ гэдэг нь банк харилцагчийн хүсэлтийн дагуу харилцагчийн данснаас, заасан данс руу, тодорхой давтамжтайгаар, заасан мөнгөн 
дүнгээр автоматаар шилжүүлэг хийдэг үйлчилгээ юм. 

Та өөрийн интернэт банкны “Гүйлгээ“ цэсээр, Смарт банк  аппликэйшны “Үйлчилгээ“ цэсээр эсвэл өөрт ойрхон салбарт хандан 
Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх боломжтой. 
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНСНААС ХЭРХЭН ЗАРЛАГА ГАРГАХ ВЭ?

Зарлага гаргах 
боломж

Хадгаламжийн хугацаа дуусахаас өмнө 
зарлага гаргах бол

Та заавал дансаа хааж зарлага 
гаргалгүйгээр Үндэсний хуримтлалаа 

барьцаалан зээл авах боломжтой

Урамшуулалт хүү бодогдохгүй, хадгаламжид мөнгөн дүн 
байршсан хоногоор 2.0-3.0%-ийн хүү бодогдоно

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн хүү: 
- 2020.09.10-наас өмнө нээгдсэн данс 24.0%
- 2020.09.10-наас хойш нээгдсэн данс 19.2%
Та Интернэт банкаараа болон өөрт ойрхон салбарт хандан 
хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 3 000₮

Хадгаламжийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор 
зарлага гаргах боломжтой

*Та хадгаламжийн данснаас зарлага гаргах эсвэл хаахыг хүсвэл өөрт ойрхон Голомт банкны салбарт хандана уу. /Данс хаах шимтгэл: 3,000₮/
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БУСАД НӨХЦӨЛ

Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээ шимтгэлгүй.

Сар бүрийн орлогоо сарын аль ч өдөр, хэд ч хуваан хийх боломжтой. 

Хуримтлал нээсэн 2 дахь жил буюу данс нээснээс хойш 13 дахь сараас эхлэн таны данс 5 хоног хүлээгдээд 
автоматаар сунгагдана.

Сар бүр тогтмол хийх орлогоо зөвхөн нэг удаа алгассан буюу огт хийгээгүй эсвэл дутуу хийсэн үед үлдсэн 
саруудын аль нэгэнд нь орлогоо бүтэн нөхөж хийгээд түүнээс хойш алгасалгүй тогтмол хуримтлуулсан бол таны 
хуримтлуулах зуршлыг банк дэмжин урамшуулал олгоно. 1-ээс олон удаа алгассан бол урамшуулал олгохгүй.

“Хувь хүний орлогын албан татвар”-ын тухай хуульд иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн хэмжээ болон хугацаанаас 
үл хамааран хүүгийн орлогод 10%-ийн татвар ногдуулна хэмээн заасан байдаг. Иймд банк хадгаламжийн хугацаа 
дууссан өдөр хүүгийн орлогоос 10%-ийн татварыг суутган улсын төсөвт шилжүүлдэг. /Та ХХОАТ-ын дэвтэр дээрээ 
бичилт хийлгэх боломжтой/
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Хуримтлалыг зуршил болгон ирээдүйдээ хөрөнгө 
оруулалт хийж, эх орныхоо эдийн засгийн дархлааг 

хүчирхэгжүүлж байгаа танд баяр хүргэе!


