
 

 

 

 

ӨГЛӨӨ, ӨДӨР, ОРОЙ ҮРГЭЛЖ НЭЭЛТТЭЙ 

ИНТЕРНЭТ БАНК 

 

Гарын авлага 

 

 



 

‘ИНТЕРНЭТ БАНК’ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Интернэтийн орчинд ажиллаж, оффиссын ажил эрхэлдэг хэн бүхний хувьд банкны 

үйлчилгээг ажил болон гэрээсээ ХААН Банкны www.khanbank.com вэб сувгаар шуурхай 

авах боломжийг Интернэт банк бүрдүүлдэг. 

 

‘ИНТЕРНЭТ БАНК’-ААР ТА: 

Гүйлгээ, шилжүүлэг хийх  

 ХААН Банкны данс хооронд гүйлгээ, шилжүүлэг хийх;  

 Дансны дугаараар болон картын дугаараар банк хоорондын гүйлгээ, шилжүүлэг 

хийх;  

 Олон улсын гүйлгээ хийх;  

Төлбөр төлөх  

 Зээлийн төлбөр төлөх;  

 И-Биллинг үйлчилгээнд бүртгүүлээд хэрэглээний төлбөрөө төлөх;  

 Кредит картын төлбөрөө хянах, төлөх;  

 Захиалгат төлбөр төлөх.  

Дансны мэдээллээ хянах, засах  

 ХААН Банк дахь харилцах, хадгаламжийн дансны хуулга харах, лавлах, хянах;  

 Өөрийн нэр дээрх бүх төрлийн картын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах;  

 Өөрийн мэдээллээ засах, өөрчлөх;  

 Үйлчилгээнд ашиглах дансаа нэмж, хасах;  

 Картаа идэвхгүй болгох.  

Бусад нэмэлт үйлчилгээ  

 Нэвтрэх нууц үгээ өөрөө сэргээх;  

 Онлайн данс нээх;  

 Арилжааны хэлцэл хийх;  

 Валютын арилжааны болон албан ханшийн мэдээ авах;  

 Хуримтлалын үйлчилгээнд бүртгүүлэх;  

 Цахим банкны бусад үйлчилгээнд бүртгүүлэх /Телефон банк, И-Биллинг Ухаалаг 

мэдээ. 
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ХЭРХЭН ‘ИНТЕРНЭТ БАНК’-НЫ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ? 

 

Харилцагч та ХААН Банкинд харилцах эсвэл хадгаламжийн данстай, өөрийн и-мэйл 

хаягтай байхад л интернэт банкны харилцагч болж чадна.Та ХААН Банкны өөрт ойр 

салбарт хандаж ганцхан удаа хүсэлтийн маягт бөглөхөд таны и-мэйл хаягаар интернэт 

банкны нууц үг очих болно. 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нууц үгтэй холбоотой 

зөвлөмж 

 

 Интернэт банкны нууц үг нь том жижиг үсэг, тоо, тэмдэгтээс 

(!*%@&()^) бүрдсэн 6-20 тэмдэгтэй байвал тохиромжтой.  

 Өөрийн и-мэйл хаяг, олон нийтийн сүлжээ болон бусад зүйлд 

ашигладаг нууц үгээ интернэт банкиндаа ашиглахгүй байх.  

 Хэрэглэгчийн нэр, дансны дугаар болон нууц үгийг бусдад задруулахгүй 

байх хэрэгтэй.  

 Нууц үгээ ямар нэг цаас, утсан дээрээ хамгаалалтгүй тэмдэглэх 

хэрэггүй.  

 Нууц үгээ 1-2 сар тутам тогтмол сольж хэвшээрэй. 

Аюулгүй байдлйн ерөнхий 

зөвлөмж 

 

 Интернэт кафе болон олон нийтийн үйлчилгээний газрын 

найдвартай биш компьютер ашиглах, эсвэл үнэгүй Wi-Fi 

ашиглан интернэт банкиндаа нэвтрэх хэрэггүй. Хэрэв 

нэвтэрсэн тохиолдолд заавал  Гарах товчийг дарж гарч 

хэвшээрэй.  

 Интернэт банкны нэр, нууц үгээ интернэт вэб хөтөч дээрээ 

хадгалах хэрэггүй.  

 Интернэт банкны хуулгаа тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй.  

 Таны дансанд орсон орлого, зарлагын мэдээллийг мессежээр 

мэдээлдэг Ухаалаг мэдээ үйлчилгээг идэвхжүүлээрэй. Ингэснээр 

та өөрийн дансаа хянах боломжтой бөгөөд хэн нэгэн таны 

интернэт банкыг ашиглавал танд мэдээлэл нь цаг алдалгүй 

очих болно. 

Хэрэв та өөрийн дансанд ямар нэгэн сэжигтэй гүйлгээ хийгдсэнийг илрүүлвэл нэн даруй 

ХААН Банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн  1800-1917 дугаарт холбогдон 

мэдэгдэнэ үү.  
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ЗААВАР 

 

1. НЭВТРЭХ 

 

Алхам 1 

www.khanbank.com  вэб хаягаар нэвтэрнэ.                    

 

 

 

 

 

 

Алхам 2 

Хэрэглэгчийн нэр хэсэгт өөрийн 10 

оронтой дансны дугаараа оруулан сумаар  

заасан товчийг дарна.

. 

 

 

 

Алхам 3 

Нууц үг хэсэгт өөрийн нэвтрэх нууц үгээ  

оруулан нэвтрэх товчийг дарна.  

Санамж:  

 Хэрэв та Интернэт банк үйлчилгээнд  
анх удаа нэвтэрч байгаа бол таны  и-мэйл  
хаягаар ирсэн нэг удаагийн нэвтрэх  
нууц үгээ ашиглаарай.  

 Нэвтрэх нууц үг, гүйлгээний нууц үг нь  
хоорондоо ялгаатай гэдгийг санаарай. 

http://www.khanbank.com/
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2. ДАНС 

 

2.1 Бүх дансны жагсаалт харах 

Харилцагч та өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй 

бүх дансны жагсаалтаа харах боломжтой. 

Алхам 1 

Интернэт банкны данс цэснээс дансны 

жагсаалт хэсгийг сонгоно.  

 

 

2.2 Дансны хуулга харах 

 

Алхам 1 

Интернэт банкны данс цэснээс дансны 

хуулга хэсгийг сонгоно. 

 

 

Алхам 2  

Дансны дугаар хэсгээс хуулга харах 

дансаа сонгоно.  

 

 

Алхам 3  

Дансны хуулга харах эхлэх огноо болон 

дуусах огноог сонгожөгнө. 

 

Алхам 4  

Харах товчийг дарна.  
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3. КАРТЫН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

 

Алхам 1 

Интернэт банкны үйлчилгээ цэснээс карт 

хэсгийг сонгоно.  

 

 

 

 

Алхам 2 

Өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй картын 

жагсаалтаас сонгон дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг харах боломжтой.  
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4. ГҮЙЛГЭЭ, ШИЛЖҮҮЛЭГ 

 

4.1 Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч өөрийн 

нэр дээрээ бүртгэлтэй данс хооронд 

гүйлгээ хийх боломжтой. 

 

Алхам 1  

Шилжүүлэг цэснээс өөрийн данс хооронд  

шилжүүлэг хэсгийг сонгоно.  

 

Алхам 2  

Зарлага гаргах данс болон хүлээн авах 

дансаа сонгон, мөнгөн дүнгээ бичнэ. Мөн 

гүйлгээний утгаа оруулан гүйлгээ хийх 

товч дарна.  

 

 

 

 

 

Алхам 3  

Оруулсан мэдээллээ шалган, гүйлгээний 

нууц үгээ оруулан гүйлгээ хийх товч 

дарна.  
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4.2 ХААН Банк дотор гүйлгээ хийх 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч өөрийн 

данснаас ХААН банкны аль ч данс руу 

шилжүүлэг хийх боломжтой.  

 

Алхам 1  

Шилжүүлэг цэснээс банк доторх 

шилжүүлэг хэсгийг сонгоно.  

 

 

 

Алхам 2 

Талбарууд дээрх шилжүүлэгчийн 

мэдээлэл, хүлээн авагчийн мэдээлэл, 

гүйлгээний утга, гүйлгээний дүн хэсгийг 

бөглөж гүйлгээ хийх товч дарна.  

 

 

 

 

 

Алхам 3 

Таны оруулсан гүйлгээний мэдээлэл 

бүхий дэлгэц гарч ирэх бөгөөд 

мэдээллүүдийг шалган гүйлгээний нууц 

үгээ оруулан гүйлгээ хийх товчийг 

дарсанаар гүйлгээ хийгдэнэ.  
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4.3 Банк хоорондын гүйлгээ 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч өөрийн 

данснаас бусад банкны аль ч данс руу 

шилжүүлэг хийх боломжтой.  

 

Алхам 1  

Шилжүүлэг цэснээс банк хоорондын 

шилжүүлэг хэсгийг сонгоно.  

 

Алхам 2  

Талбарууд дээрх шилжүүлэгчийн 

мэдээлэл, хүлээн авагч банк, хүлээн 

авагчийн мэдээлэл, гүйлгээний утга, 

гүйлгээний дүн хэсгийг бөглөж гүйлгээ 

хийх товч дарна. 

 

Алхам 3  

Таны оруулсан гүйлгээний мэдээлэл 

бүхий дэлгэц гарч ирэх бөгөөд 

мэдээллүүдийг шалган гүйлгээний нууц 

үгээ оруулан гүйлгээ хийх товчийг 

дарсанаар гүйлгээ хийгдэнэ. 

Санамж: 

 Банк хоорондын бага дүнтэй (0-999,999 

хүртэл) гүйлгээ бодит цагийн горимоор 

буюу 24/7 цагаар, гүйлгээ 15 минут 

тутамд илгээгдэнэ.   

 Банк хоорондын төгрөгийн их дүнтэй 

(Нэг сая төгрөгөөс дээш) гүйлгээ ажлын 

өдрүүдийн 9:00-16:00 цагын хооронд 

илгээгдэнэ. 16:00 цагаас хойш хийгдсэн 

гүйлгээ дараагийн ажлын өдрийн эхэнд 

шилжүүлэгдэх болно.  

 Хүлээн авагчийн нэр, данс зөрүүтэй 

тохиолдолд гүйлгээ хийгдэхгүй.  
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4.4 Олон улсын шилжүүлэг   

Тус цэсийг ашиглан харилцагч өөрийн 

данснаас гадаадын банкууд дахь данс руу 

гуйвуулга хийх боломжтой. Гадаад 

гуйвуулга SWIFT сүлжээгээр хийгдэнэ.  

 

Алхам 1 

Шилжүүлэг цэснээс олон улсын  

шилжүүлэг хэсгийг сонгоно

. 

Алхам 2  

Талбарууд дээрх шилжүүлэгчийн 

мэдээлэл, хүлээн авагчийн мэдээлэл, 

хүлээн авагч банкны мэдээлэл, 

гүйлгээний дүн, гүйлгээний утга хэсгийг 

бөглөж гүйлгээ хийх товч дарна.  

 

 

Алхам 3  

Таны оруулсан гүйлгээний мэдээлэл 

бүхий дэлгэц гарч ирэх бөгөөд 

мэдээллийг шалган, хуудас дээрх 

анхааруулгатай танилцсаны дараа 

гүйлгээний нууц үгээ оруулан гүйлгээ 

хийх товчийг дарна. 

Санамж: 

 Ажлын бус цагаар болон 15:00 цагаас 

хойш хийгдсэн гүйлгээ дараагийн ажлын 

өдрийн SWIFT гүйлгээгээр хийгдэнэ. 

 Гадаад гуйвуулгатай холбоотой асуудал 

гарвал ХААН Банкны Харилцагчийн 

мэдээллийн төвийн 1800-1917 утсаар 

хандан тусламж авах боломжтой. 
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5. ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ӨӨРЧЛӨХ 

 

5.1 Нууц үг солих 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч интернэт 

банкны нэвтрэх нууц үг болон 

гүйлгээний нууц үгээ өөрөө өөрчлөх 

боломжтой. 

Алхам 1 

Тохиргоо цэснээс нууц үг солих хэсгийг 

сонгоно.  

 

Алхам 2 

Нэвтрэх нууц үгээ солих бол энгийн 

нэвтрэх нууц үг солих хэсгийг сонгоно.   

 

Алхам 3  

Хуучин нууц үгээ оруулан, шинэ нууц  

үгээ зохиож бичин шинэчлэх товч дарна. 

 

 

Алхам 4                                     

Гүйлгээний нууц үгээ солих бол 

гүйлгээний нууц үг солих хэсгийг 

сонгоно. 

 

Алхам 5  

Хуучин нууц үгээ оруулан, шинэ нууц 

үгээ зохиож бичин шинэчлэх товч дарна.
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5.2 Данс нэмэх 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч интернэт 

банкны үйлчилгээнд өөрийн бусад 

дансуудаа холбох боломжтой.

.  

 

Алхам 1  

Тохиргоо цэснээс дансны тохиргоо 

хэсгийг сонгоно.  

 

Алхам 2 

Шүүлт хэсгээс ‘ашиглаагүй байгаа’-г 

сонгон хайх товч дарна.  

 

Алхам 3  

Интернэт банк үйлчилгээндээ нэмэх 

дансанд харгалзах ‘ашиглаж буй’ хэсгийг 

чагтлан хадгалах товч дарна. 
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6. ДАНС ОНЛАЙНААР НЭЭХ 

 

Тус цэсийг ашиглан Интернэт банкны   

гүйлгээний эрхтэй, 18 наснаас дээш  

настай харилцагч онлайнаар данс шинээр 

нээх боломжтой.  

Алхам 1 

Үйлчилгээ цэснээс данс нээх хэсгийг 

сонгоно

.  

Алхам 2 

Үйлчилгээний танилцуулга, зааварчилгаа 

болон харилцах хадгаламжийн 

нөхцөлүүдтэй сайтар танилцана.  

 

Алхам 3  

Данс нээлгэх хүсэлтийн бүтээгдэхүүн 

цэсээс өөрийн шинээр нээх харилцах, 

хадгаламжийн бүтээгдэхүүний төрлөө 

сонгоно

.  

Алхам 4 

Үргэлжлүүлэх товчийг дарна.  

 

Алхам 5 

Оруулсан мэдээлэлээ бүрэн гүйцэд, зөв 

бөглөсний дараа та онлайн гэрээтэй 

танилцаж, зөвшөөрсөн тохиолдолд 

өөрийн Интернэт банкны гүйлгээний 

нууц үгээ оруулан баталгаажуулна.  
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7. УХААЛАГ МЭДЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БҮРТГҮҮЛЭХ 

 

Тус цэсийг ашиглан харилцагч интернэт  

банк үйлчилгээгээр дамжуулан ухаалаг  

мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэх  

боломжтой

.  

 

Алхам 1 

Үйлчилгээ цэснээс ухаалаг мэдээ 

хэсгийг сонгоно.  

 

 

Алхам 2  

Холбуулах дансны дугаараа сонгоно.  

 

 

Алхам 3  

Ухаалаг мэдээ авах мэдээллийн төрлөө 

сонгоно.  

 

 

Алхам 4 

Үргэлжлүүлэх товч дарна.  

 

 

 

 


