
- Easy info үйлчилгээг үнэгүй авах эрхтэй /хүүхэд/. 
- Дансны мэдээллээ тухай бүр хянах боломжтой.
- Санхүүгийн эрсдэлээс сэргийлнэ.

Easy info үйлчилгээ нь орлого зарлагын гүйлгээний 
мэдээллийг гар утсанд мессежээр ирүүлэх 
үйлчилгээ юм.

Интернэт банк & Смарт банк:

Easy info үйлчилгээ:

Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс 
орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх 
төрлийн үйлчилгээг авах боломжийг Интернэт 
банк танд олгоно.

- 7-13 насны хүүхэд: 
Гүйлгээ хийх эрхгүй

- 14-17 насны хүүхэд: 
Өөрийн данс болон Голомт банкны данс 
хооронд гүйлгээ хийх эрхтэй. 
Өдөрт хийх гүйлгээний дүнгийн дээд 
хязгаар: 300,000₮ / 500,000₮

- Карт үнэгүй
- EMV & NFC технологи /зайнаас уншуулах шийдэл/
- Олон улсын эрхтэй
- Дансны доод үлдэгдэл байршуулах шаардлагагүй

Та энэхүү QR кодыг уншуулаад The Color 
картын харилцагчдад зориулсан хөнгөлөлт, 
урамшууллын мэдээллийг аваарай.

Техник технологи хурдацтай хөгжихийн хэрээр 
банкны картаа хэрэглэж, үр шимийг нь хүртэх 
боломжтой санхүүгийн хэрэгслүүд гарч 
байгаагийн нэг нь 7-22 насны хүүхэд залууст 
зориулсан THE COLOR карт юм. Мөн танд сарын 
суурь хураамжгүй, доод үлдэгдэлгүй, харилцах 
данс нээгдэх болно. 

Нөхцөл: 

Давуу тал:

7-17 насны хүүхэд, залууст зориулсан
Junior багц бүтээгдэхүүний гарын авлага

Картын үнэ 0₮

Бусад банк

Өдрийн бэлэн
гүйлгээний хязгаар

Өдрийн бэлэн бус 
гүйлгээний хязгаар

Карт нөхөн авах

Голомт банк 
АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

7-13 нас 20,000₮
14-17 нас 100,000₮

7-13 нас 50,000₮
14-17 нас 200,000₮

0₮

0₮
500₮



- Өөрийн зорилго, мөрөөдөлдөө зориулсан 
хадгаламжтай болно.

- Нэг дороос илүү олон, илүү янзтай  
үйлчилгээг авах боломжтой. 

- Санхүүгийн боловсролд суралцаж, мөнгөө 
хянах боломжтой болно.

Голомт банкны салбарт эцэг, эх, асран хамгаалагчийн 
аль нэг нь очиж бүртгүүлснээр та санхүүгийн цоо 
шинэ аяллаа эхлүүлэхэд бэлэн болно.

7-17 насны хүүхэд, залууст зориулж 4 төрлийн цогц 
үйлчилгээг агуулсан Junior багц бүтээгдэхүүнийг 
Танд санал болгож байна. 

Хүүхдийн төлөө хувь нэмрээ оруулах бодит 
боломж “Алтан түлхүүр” хүүхдийн хадгаламжийг 
сонгосноор хадгаламжийн хүүнд бодогдсон   
1%-ийг хүүхдүүдэд тустай нийгмийн сайн сайхан 
зүйлсд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг “Алтан 
түлхүүр” хүүхдийн санд хандивлан нийгмийн 
сайн сайхны төлөө өөрийн бодит хувь нэмрээ 
оруулах боломжтой. 

- Хамгийн өндөр өгөөжтэй
- Эрсдэлгүй, найдвартай
- Хүүхдийн төлөөх сайн үйлсэд өөрийн хувь нэмрийг 

оруулах боломжтой
- 18 нас хүртэл авто сунгалт хийх боломжтой
- Хадгаламждаа орлого хийн “Junior“ багц 
   бүтээгдэхүүнийг авах боломжтой.

“Алтантүлхүүр” хадгаламж нь 0-18 хүртэлх насны 
хүүхдэд зориулсан, урт хугацаанд өндөр өгөөж 
хүртэх боломжтой, хүүхдийнхээ ирээдүйд 
зориулан хийх хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм.

Нөхцөл: 

Junior багцад:

Давуу тал:

Хэрхэн хамрагдах вэ?

Бүрдүүлэх материал:

Давуу тал:

20,000 төгрөг
20 ам.доллар

Хүү /жилийн/

Дансны доод үлдэгдэл

10.00% төгрөг
1.9% ам.доллар

- Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
- Эцэг, эхийн цахим үнэмлэх

Давуу тал:

SocialPay:

SocialPay үйлчилгээ нь утасны дугаар, и-мэйл хаяг 
болон twitter, facebook ашиглан бусад руу мөнгө 
шилжүүлэх, бусдаас мөнгө нэхэмжлэх боломжтой, 
санхүүгийн харилцааг хамгийн хялбараар 
шийдсэн үйлчилгээ юм.

- Харилцах дансны үлдэгдэл, хуулга харна.
- SocialPay дэх картаараа дэлгүүрт QR код

уншуулж худалдан авалт хийнэ.
- Мөнгө нэхэмжлэх болон нэхэмжилсэн дүнг

төлөх боломжтой.
- Кино, үзвэр үйлчилгээний тасалбар

захиалах, дата нэгж худалдан авах боломжтой. 

- Алтан түлхүүр хүүхдийн хадгаламж
- The Color карт
- The Color картын хөнгөлөлт урамшуулал
- Интернэт банк / Смарт банк
- SocialPay
- Харилцах данс
- Easy info


