
ИНТЕРНЭТ БАНКНЫ ГАРЫН АВЛАГА 

1. Кредит картын мэдээлэл харах  

Кредит карт дэд цэс 

 

 

 Нүүр хуудас хэсэгт кредит картын товч мэдээллийг харуулна. 

 Картын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулна. 

 Картын дансны хуулга хэсэгт хэрэглэгч хуулга авах огноогоо оруулснаар тухайн хугацаанд 

хийгдсэн гүйлгээний хуулгыг харуулна. 

 Нэхэмжлэх хэсэгт харилцагч нэхэмжлэх харах он, сарыг оруулж сонгосон сарынхаа 

нэхэмжлэхийг авна. 

 Таны хэрэгцээнд хэсэгт аюулгүйн зөвлөмж, түгээмэл асуудлууд, төлбөр хийх зөвлөмж, 

гэрээ, маргаантай гүйлгээний тухай  заавруудыг харуулна. 

 

2. Арилжааны хэлцэл хийх хүсэлт илгээх 

Хэрэглэгч та 20,000,000 /Хорин сая/ төгрөгтэй тэнцүү болон түүнээс их дүнтэй валютын арилжааг 

Банкны зарласан ханшаас өөр ханшаар хийхийг хүсвэл дилертэй холбогдон хэлцэл хийх 

боломжтой.  

 



Валют авах 

зарах эсэхээ 

сонгоно

Гї йлгээний 

тєрєлєє 

сонгоно

Авах валютын 

дї нг оруулж 

кодыг сонгоно

Тєлбєр хийх 

дансаа 

сонгоно

Бичсэн чат

Чат бичих 

талбар

 

Арилжаа хийх 

болсон 

тайлбараа 

оруулна
Дилертэй 

ханшаа 

тохироод 

хадгалах 

товчийг дарна

Арилжааны 

жагсаалтыг 

огноо, тєрлєєр 

нь шї ї ж харж 

болнон

Банкнаас 

зєвшєєрєл єгсєн 

хэлцэлийг сонгож 

гї йлгээ хийнэ.

 
3. Татвар төлөх 

Интернэт банк үйлчилгээний хэрэглэгч банкинд 1 удаа хандаж “Татвар төлөгчийн дугаар” 

/ТТД/-аа бүртгүүлснээр өөрийн төлөх татварыг лавлаж, татвараа төлөх боломжтой. 



 

 

 Татвар төлөх дансаа 

сонгоно. 

 Татварын жагсаалтаас 

төлөх татвараа сонгоно. 

 Гүйлгээ хийх >>  товчийг 

дарж мэдээллийг шалгасны 

дараа гүйлгээ хийгээрэй. 

 

 

4. Үйлчилгээ цэсэнд нэвтрэн үйлчилгээ авах 

Хэрэглэгч та үйлчилгээ цэсэнд нэвтэрч дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд: 

1. И-биллинг, 

2. Ухаалаг мэдээ, 

3. ТВ банк, 

4. Телефон банк, 

5. Мессеж төлбөр үйлчилгээ, 

6. Картын төлөв өөрчлөх, карт шинээр захиалах, өөрт бүртгэлтэй картуудаа 

лавлах /Үйлчилгээнд харилцагч өөрийгөө холбосон тохиолдолд үйлчилгээний 

хураамжийг тухайн бүтээгдэхүүний журмын дагуу харилцагчийн сонгосон 

данснаас автоматаар суутган авхыг анхаараарай./ 

 

 
 

7. Онлайн данс нээх  



 
  

 

Иргэд дараах алхмын дагуу харилцах, хадгаламжийн дансыг онлайнаар нээнэ.  

 
 

Данс нээх 3 дах алхам - Харилцах, хадгаламжийн нөхцөлтэй танилцаж өөрийн сонирхсон 

бүтээгдэхүүний ар талд байрлах “сонгох” товчлуурыг дарна уу.  

 
 

Үүний дараа данс нээх 4 дэх алхам руу шилжинэ. 

 Дансны мэдээлэл хэсэгт сонгосон бүтээгдэхүүн, түүний жилийн хүү, дансны доод 

үлдэгдлийн хэмжээ, доод үлдэгдэл хангах хоногийг харуулна. 

 Хувийн мэдээлэл хэсэгт интернэт банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй Оршин суугаа хаяг, 

утас, и-мэйл хаягийг харуулна. 



 
 

Нэмэлт үйлчилгээ хэсэгт:

 

 Дансны доод үлдэгдлийг автоматаар суутгуулах эсэх хэсэг нь Тийм/Үгүй гэсэн 2 

сонголттой. 

- “Тийм” сонголт хийсэн тохиолдолд “Дансны доод үлдэгдлийг автоматаар 

суутгах дансны дугаараа сонгоно уу”  гэсэн сонголт гарч ирнэ. Тус хэсгээс 

доод үлдэгдэл суутган шилжүүлэх дансаа сонгоорой. 

- “Үгүй” сонголт хийсэн тохиолдолд та нээсэн дансны доод үлдэгдлийг 30 

хоногийн дотор дансандаа байршуулах шаардлагатай ба байршуулаагүй 

тохиолдолд програм таны нээсэн дансыг автоматаар хаахыг анхаарна уу. 

 

 “Дансны доод үлдэгдлийг автоматаар суутгах дансны дугаараа сонгоно уу” хэсэг 

нь Тийм / Үгүй гэсэн 2 сонголттой.  



- Тийм сонголтыг сонгосон бол Хадгаламжийн хугацааны эцэст шилжих 

бүтээгдэхүүн хэсэг гарч ирэх ба энэ хэсгээс хугацаа дууссаны дараа шилжих 

бүтээгдэхүүнээ захиална. 

 
 

Үүний дараа “Үргэлжлүүлэх” товчийг дарахад данс нээх мэдээллийн шалгах цонх гарч ирнэ. 

 
Мэдээллээ шалгаад гүйлгээний нууц үгээ оруулан “Данс үүсгэх” товчийг дарахад дэлгэцний дээд 

хэсэгт данс үүсгэсэн тухай мэдээлэл гарна. Мөн данс нээсэн гэрээ таны үйлчилгээнд бүртгүүлсэн 

и-мэйл хаягт илгээгдэнэ.  

 
 

 

 

 



5. Тохиргоо цэс: 

Хэрэглэгч та Тохиргоо цэсээр дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. 

 

1. Нууц үг солих дэд цэс  

 

 
 

2. Эрх хаах дэд цэс: 

Эрх хаах дэд цэсээр хэрэглэгч та үйлчилгээний эрхээ идэвхгүй болгох үйлдлийг өөрийн 

хандалтаар гүйцэтгэж болно. 

 Мөн та “өөрийн үйлчилгээний эрхийг идэвхгүй” болгосон тохиолдолд өмнө нь 

төлсөн үйлчилгээний хураамжийг банк эргүүлэн олгохгүйг анхаараарай.  

Үйлчилгээний эрхийг “Идэвхгүй болгох” товчийг дарна. 

 



Тус товчин дээр дарахад гүйлгээний нууц үг оруулах талбар гарч ирнэ. Гүйлгээний нууц үгээ 

оруулан “Дараах>>” товчийг дарахад баталгаажуулах талбар гарч ирнэ.  

 

Баталгаажуулах кодыг оруулан “Батлах” товчийг дарахад үйлчилгээний эрхийг идэвхгүй болно. 

6. Идэвхгүй болгосон үйлчилгээний эрхээ идэвхжүүлэх  

 Жилийн хураамж төлдөг хэрэглэгч идэвхгүй болгосон үйлчилгээний эрхийг 

идэвхжүүлэхэд шинээр бүртгүүлсэнд тооцож хэрэглэгчийн жилийн хураамж 

төлөхөөр сонгосон данснаас автоматаар хураамжийг суутган авна. 

Идэвхжүүлэхдээ www.khanbank.com хаягийн нүүр хуудсанд байрлах “ЭРХЭЭ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ”  

цэсээр  нэвтрэн орж зааврын дагуу мэдээллээ оруулж идэвхжүүлнэ. 

 

Эрхээ идэвхжүүлэх заавар: 

 

7. Нэвтрэх нэр дэд цэс: 

Хэрэглэгч та нэвтрэх нэрээ нэмэх, устгах, өөрчлөх боломжтой. 

 Хэрэглэгч та энэ цэсээр нэвтрэх нэр буюу ID-ийг өөрөө өөрчилж болно. 

http://www.khanbank.com/


 Нэвтрэх нэр солих үед VB програм шинэ нэрийг өөр хэрэглэгчийн нэртэй давхцсан 

эсэхийг шалгана. Хэрэв давхцаж байвал хэрэглэгч та өөр нэрийг нэвтрэх нэрээр 

сонгоорой.  

Нэвтрэх нэр цонхонд өөрчлөх нэрээ бичин “Хадгалах” товчийг дарна. 

 
8. Дансны тохиргоо цэс: 

Хэрэглэгч та энэ цэсээр интернэт банк үйлчилгээнд ашиглах дансаа нэмэх эсвэл 

шаардлагагүй дансаа хасах боломжтой. 

“Шүүлт”  хэсгээс интернэт банк үйлчилгээнд данс нэмэх бол “Ашиглаагүй байга”, данс 

хасах бол ”Ашиглаж байгаа” сонголтыг сонгоно. 

“Дансны төрөл” хэсэгт Депозит данс эсвэл Зээлийн данс хайх эсэхээ чагтлан “Хайх” 

товчийг дарснаар дансны жагсаалтаа хараарай.  

 
 

Интернэт банк үйлчилгээнд данс нэмэх бол “Ашиглаж байгаа” баганад тухайн дансыг 

чагтлан сонгож “Лавлагаа”, “Гүйлгээ хийх” баганаас үйлчилгээний эрхийг чагтлан сонгож 

“Хадгалах” товчийг дарна. 



 
 

9. Дансны лимит дэд цэс:  

Хэрэглэгч та энэ цэсээр банкнаас тогтоосон лимит дотор өөрийн сонгосон дансанд 1 

удаа болон 1 өдөрт хийгдэх гүйлгээний дүнгийн хэмжээг тохируулах боломжтой. 

“Данс” хэсэгт гүйлгээний дүнг тохируулах дансаа сонгон “Нэмэх” товчийг дарна. 

 
Үүний дараа дансны лимит тохируулах дэлгэц гарч ирнэ. 

 “Нэр” хэсэгт лимитийн нэрийг оруулж өгнө. 

 Давтамж хэсэгт нэг гүйлгээний дүн, өдрийн гүйлгээний дүнд лимит оруулах эсэхээ 

сонгоно. 

 Дүн хэсэгт гүйлгээний дээд мөнгөн дүнг оруулна. 

 Давталт хэсэгт хоногт хэдэн гүйлгээ хийж болох гүйлгээний тоог оруулна. Хэрэв 

“0” гэж оруулбал гүйлгээний тоо хязгааргүй байна. 

 



Холбогдох мэдээллийг оруулснаар “Хадгалах” товчийг дарахад тухайн дансанд оруулсан 

лимитийн мэдээллийг харуулна. 

 

 

10. Харилцагчийн лимит дэд цэс: 

Хэрэглэгч та энэ цэсээр Банкнаас тогтоосон харилцагчийн лимит дотор өөрийн нийт 

дансанд 1 гүйлгээний болон 1 өдрийн гүйлгээний дээд хэмжээг тохируулах боломжтой юм. 

 “Нэр” хэсэгт лимитийн нэрийг оруулж өгнө. 

 Давтамж хэсэгт нэг гүйлгээний дүн, өдрийн гүйлгээний дүнд лимит оруулах эсэхээ 

сонгоно. 

 Дүн хэсэгт гүйлгээний дээд мөнгөн дүнг оруулна. 

 Давталт хэсэгт хоногт хийж болох гүйлгээний тоог оруулна. Хэрэв “0” гэж 

оруулбал гүйлгээний тоо хязгааргүй байна. 

 

 
 

11. Дансны зөвшөөрлийн жагсаалт: 

Хэрэглэгч та 1 дансанд 2 болон түүнээс дээш гүйлгээ хийх эрхтэй хэрэглэгчтэй бол тухайн 

дансанд гүйлгээ хийх зөвшөөрөл өгөх зэрэглэл, зөвшөөрлийн тоог тохируулах боломжтой. 

 “Дансны дугаар” хэсэгт зөвшөөрөл авах дансаа сонгоно. 

 “Зөвшөөрлийн зэрэг” хэсгээс зөвшөөрлийн дарааллыг сонгоно. 

 Нэгдүгээр (1)-т гүйлгээг шивэх эрх, (Хуулийн этгээдийн хувьд нягтлан бодогч 

нар)  

 Хоёрдугаар (2)-т хяналт хийх 2 эрх, (Ахлах нягтлан бодогч) 

 Гуравдугаар (3)-т хяналт хийх 2 эрх, (Ерөнхий нягтлан бодогч) 



 Дөрөвдүгээр (4)-т баталгаажуулалт хийх эрх, (Санхүүгийн албаны дарга, 

Гүйцэтгэх захирал г.м) 

 

 
 “Зөвшөөрлийн тоо” хэсэгт сонгосон зөвшөөрлийн зэргээр хэдэн хэрэглэгч гүйлгээ 

хийхийг тохируулна. 

 
 

 

12. Үндсэн харилцагчийн мэдээлэл:  

Хэрэглэгч та энэ цэсээр Банкны системд бүртгэлтэй өөрийн дараах мэдээллийг өөрчлөх, 

засварлах боломжтой. 

 



 
 

Мэдээллээ оруулсны дараа “Хадгалах” товчийг дарж хадгалаарай. 

*Хэрэглэгчийн өөрийн өөрчилсөн мэдээллийн дагуу Банкинд бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн 

үндсэн мэдээлэл, банкны бусад үйлчилгээ / Мобайл банк, Ухаалаг мэдээ, Телефон банк, 

Мессеж төлбөр гэх мэт/-ний програмуудад давхар өөрчлөлт орох тул үүнээс үүдэн 

гарах хохирлыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна. 

 

 

 

13. Харилцагчийн мэдээлэл: 

Хэрэглэгч та энэ цэсийг ашиглан Интернэт банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй өөрийн мэдээллээ 

өөрчлөх боломжтой. 

Өөрөөр хэлбэл интернэт банк үйлчилгээгээр хийсэн гүйлгээний мэдээлэл авах и-мэйл 

хаягаа өөрчлөх, засварлах, нэмэх боломжтой юм. 

 

 

 

 


