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• Өөрийн гар утсан дээрээ AppStore, PlayStore болон 
AppGallery дээрээс Arig Online аппликэйшн татаж 
авна.

• Ариг банкны дурын салбар, тооцооны төвд 
хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хамт очиж 
бүртгэл үүсгүүлснээр хэрэглэгч болох 
боломжтой.

Ариг Банкны “Pocketbank 
application” болон 
“ibank.arigbank.mn” 
цахим хуудсанд 
бүртгэлтэй байсан бол:

• Хуучин бүртгэл 
болох “Pocketbank 
application” болон 
“ibank.arigbank.
mn” цахим хуудасны 
нэвтрэх нэр, нууц 
үгээрээ нэвтрэн орж 
ашиглах боломжтой.

Хэрхэн хэрэглэгч 
болох вэ?
Шинээр хэрэглэгч болох бол:
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Нэвтрэх хэсэг

Өөрийн бүртгүүлсэн утасны дугаарыг бичиж оруулна.

Анх бүртгүүлэхэд системээс үүсгэж өгсөн нэвтрэх нууц 
үгийг бичиж нэвтрэх товчин дээр дарснаар нэвтэрч орох 
ба системээс үүсгэж өгсөн нууц үгийг харилцагч өөрөө тоо, 
үсэг, тусгай тэмдэгт холилдсон 6-14 тэмдэгтийн урттай 
нууц үгээр өөрчилнө. 

Нэвтрэх нууц үгээ мартсан тохиолдолд пин код мартсан 
цэсээр орж регистрийн дугаар, утасны дугаарыг бичиж 
оруулах ба “Пин код үүсгэх” товчин дээр дарна. Үүний 
дараагаар нууц асуулт хариулт сонгох хэсэг гарч ирэх ба нууц 
асуулт хариултаа санаж байгаа тохиолдолд нууц асуултдаа 
хариулж “Пин код үүсгэх” товчин дээр дарж шинэ нууц үг 
үүсгүүлэх, санахгүй байгаа тохиолдолд “Пин код имэйлдэх” 
товчин дээр дарж шинэ нууц үг үүсгүүлж авах боломжтой.

Нэвтрэх нууц үгээ 3 удаа буруу хийж блоклосон тохиолдолд 
пин код мартсан цэсээр орж регистрийн дугаар, утасны 
дугаарыг хийх ба“Түгжээ гаргах” товчин дээр дарна. Ингэснээр 
таны бүртгэлтэй утасны дугаарт 6 оронтой баталгаажуулах 
ТАН код ирэх ба уг кодыг бичиж оруулснаар нэвтрэх нууц 
үгийн түгжээ гарна.
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Ариг Онлайн аппликэйшн нь Монгол болон Англи гэсэн 
үндсэн хэлний сонголттой бөгөөд нэвтрэх хэсгийн 
баруун дээд буланд дарж өөрчлөх боломжтой.

Зүүн дээд буланд байрлах “асуултын тэмдэг(?)” дээр 
дарвал Ариг банктай холбогдох утасны дугаар болон 
Ариг банкны оператортай холбогдох Facebook messen-
ger-ийн холбоос товч гарж ирнэ.

“Сануулах” товчийг идэвхжүүлснээр нэвтрэх нэрийг санах 
ба дахин нэвтрэхдээ бичих шаардлагагүй болох юм.

Нэвтэрч орох үед танд биометр нууцлал идэвхжүүлэх хэсэг 
харагдах бөгөөд идэвхжүүлснээр дахин нэвтрэхдээ хурууны 
хээ болон царайгаа таниулан нэвтрэх боломжтой болно.

Баруун доод буланд байрлах “QR” товчин дээр дарж хурдан 
шуурхай гүйлгээ хийх боломжтой. Уг цэс рүү орж худалдан 
авалтын болон шилжүүлгийн QR кодыг уншуулах ба нэвтрэх 
нууц үг эсвэл биометр нууцлалаар нэвтрэн орсноор шууд 
гүйлгээ хийх хэсэг рүү шилжиж гүйлгээгээ хийж болно.
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Нүүр хэсэг

Хэрэглэгчийн нэрийн 
эхний үсэг /өөрийн 
хүссэн зургаар солих 
боломжтой/

Тухайн дансны QR код

Нэхэмжлэх дүнтэй QR код үүсгэх

Дансны төрөл

Дансны жагсаалт

Дансны дугаар

Нүүр хуудас

Мэдэгдэл цэс

Туслах цэс

Нүүр хуудасны жагсаалт
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Шилжүүлэг - Бүх банкны дансны дугаараар, гар 
утасны дугаараар, Facebook хаягаар, өөрийн данс 
хооронд шилжүүлэг хийх олон сонголт бүхий 
боломжуудтай.

Зээл - 5 сая ₮ хүртэл онлайн зээл авах боломжтой.

Төлбөр - Хэрэглээний болон бусад төлбөрөө төлбөр 
төлөх боломжуудыг ашиглан хийх боломжтой.

Нэгж/Карт - Өөрийн болон бусдын дугаарыг 
цэнэглэх, мөн интернэт, олон улсын ярианы карт 
зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.

E-Shop - Онлайн дэлгүүрээс хүссэн бараа 
бүтээгдэхүүнээ авах боломжтой.

QR - Бүх төрлийн төлбөрийн QR уншуулан төлбөрөө 
төлөх боломжтой.

ТАН/Токен - Сонгосон данснаасаа ХХБанк болон 
Капитрон банкны бүх салбар, АТМ-ээс бэлэн мөнгө 
авах боломжтой.

Үнэт цаас - Уг цэсийг ашиглан, хэрэглэгч хөрөнгийн 
зах зээлд оролцох, хөрөнгө оруулах, хөрөнгө 
оруулалтаасаа өгөөж хүртэх боломжтой болно. 

Family –Arig online цахим банкны үндсэн 
хэрэглэгчээс олгосон эрхийн хүрээнд хэрэглэгчийн 
данснаас зарцуулалт хийх эрхийг гэр бүлдээ олгож 
буй үйлчилгээ 

Хувийн санхүүч - Хувийн санхүүгээ ухаалгаар 
удирдан орлого, зарлагаа төлөвлөх, хянах 
боломжийг бүрдүүлнэ.

Тээврийн хэрэгсэл - Тээврийн хэрэгслийн татвар, 
даатгал болон торгууль төлөхөөс гадна UB Parking 
ухаалаг зогсоолын үйлчилгээний төлбөрөө төлөх 
боломжтой.
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Туслах цэс
• Профайл, хувийн мэдээлэл - Зураг, Бүртгэлтэй 
утасны дугаар, Имэйл хаяг, НӨАТУС-ийн 
хэрэглэгчийн код, Facebook зэрэг мэдээллийг 
шинэчлэх боломжтой. Харилцагч гар утасны 
мэдээллээ заавал баталгаажуулсан байна.

• Гүйлгээний загвар - Тогтмол болон хуваарьт 
гүйлгээний загварыг хадгалах боломжтой. 

• Асуулт/Хариулт –Үйлчилгээтэй холбоотой түгээмэл 
асуултын хариу авах боломжтой. 

• Холбоо барих - Ариг банктай холбогдох утасны 
дугаарын мэдээлэл 
болон оператортой 
чатлах боломжтой.

• Валютын ханш Банкны 
тухайн өдрийн валютын 
ханшийг харуулна.

• Тооцоолуур
Хадгаламжийн 
тооцоолуур болон байр, 
цалин, хэрэглээний 
зээлийн тооцоолуурыг 
ашиглан урьдчилан 
зээлээ тооцоолох 
боломжтой.

• Байршил
Банкны салбар болон 
мерчантын өөрт ойр 
байрлах байршлыг харах 
боломжтой.

Харилцагчийн 
мэдээлэл
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Тохиргоо / Нууцлал:
• Эрх хаах

• Үйлчилгээний эрх сунгах
Үйлчилгээний хугацаагаа 1-10 жилээр сунгах 
боломжтой.

• Төхөөрөмжийн жагсаалт
Тогтмол ханддаг 
төхөөрөмжийн жагсаалтыг 
харах, хасах боломжтой

• Пин код солих
Нэвтрэх пин кодоо солих 
боломжтой

• Гүйлгээний нууц үг
Гүйлгээний нууц үг авах 
боломжтой, 3 сая төгрөгөөс 
дээш дүнтэй гүйлгээнд нууц 
үг шалгана. 

• Нууц асуулт, хариулт
Өөрийн нууц асуулт, 
хариултаа солих боломжтой. 
Харилцагч заавал энэ 
хэсгээр баталгаажуулалт 
хийсэн байна. 

• Биометр нууцлал - Хурууны 
хээ, Face ID тохируулна

• Мэдэгдэл авах суваг
Апп-д бүртгэлтэй санхүүгийн 
байгууллагуудыг байршлаар 
хайх боломжтой.
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Шилжүүлэг
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Шилжүүлэг

• Дансны дугаараар -  Арилжааны бүх банк болон 
Most Money үйлчилгээнд нэгдсэн санхүүгийн 
байгууллагын данс руу шилжүүлэг хийгдэнэ.

• Гар утасны дугаараар – Гар утасны дугаараар 
шилжүүлэг хийгдэнэ. Өөрийн утасны жагсаалтаас 
хүлээн авагчийг сонгон оруулах боломжтой. Гар 
утасны дугаараар хийгдсэн гүйлгээ үндсэн хүлээн 
авах дансанд орно. 

• Facebook - Өөрийн хаягаа холбож, хүлээн авагчийн 
жагсаалтад Facebook хаягаа холбосон найз руугаа 
шилжүүлэг хийнэ.

• Өөрийн данс хооронд – Ариг банкны данс хооронд 
гүйлгээ хийнэ.

• Банк доторх гүйлгээг MNT, USD, EUR, CNY, RUB 
валютаар хийх боломжтой бөгөөд банк хоорондын 
гүйлгээ зөвхөн MNT-р хийгдэнэ

• Бага дүнтэй буюу 3 сая ₮ болон доош дүнтэй гүйлгээ 
онлайн хийгдэж хүлээн авах дансанд шууд орно.

• Их дүнтэй буюу 3 сая ₮-с дээш дүнтэй гүйлгээ нь 
офлайн хийгдэж ажлын өдрөөр, ажлын 2-4 цагийн 
дараа хүлээн авах дансанд орно.

Шилжүүлэг
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• Нэг удаагийн гүйлгээний лимит – 5 сая төгрөг болон 
түүнтэй тэнцэх валют

• Өдрийн гүйлгээний лимит – 20 сая төгрөг болон 
түүнтэй тэнцэх валют

• Өдрийн гүйлгээний лимитийг өсгөх дээд хязгаар – 
30 сая төгрөг болон болон түүнтэй тэнцэх валют

• Гүйлгээний нууц үгээр баталгаажих лимит – 3 
сая төгрөг болон болон түүнтэй тэнцэх валютаас 
дээш дүнтэй гүйлгээ нь гүйлгээний нууц үгээр 
баталгаажна. 

Банк хоорондын сүлжээгээр дамжин хийгдэх бүх 
төрлийн гүйлгээн дээр банкны банк хоорондын 
шимтгэл, валютын гүйлгээний шимтгэлүүд давхар 
тооцогдоно. 

Нэг удаагийн гүйлгээний лимитийг Нэгж цэнэглэх, 
Ярианы болон интернэтийн карт худалдан авах, Билл 
төлөх, Гаалийн төлбөр төлөх, Худалдан авах гэсэн 
гүйлгээнүүдэд шалгахгүй. 

Гүйлгээний лимит

Нэг удаагийн гүйлгээний лимитийг Нэгж цэнэглэх, 
Ярианы болон интернэтийн карт худалдан авах, Билл 
төлөх, Гаалийн төлбөр төлөх, Худалдан авах гэсэн 
гүйлгээнүүдэд шалгахгүй. 
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Гүйлгээний загвар

Хэрэглэгч тогтмол хийдэг гүйлгээгээ загвар 
болгон хадгалах боломжтой.

Гүйлгээний загварт автомат тохиргоо 
хийснээр, тохируулсан хуваарийн дагуу гүйлгээ 
хийгдэх болно.

Хэрэглэгч хамгийн ихдээ 25 загвар хадгалах 
боломжтой.
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Өөрийн тогтмол хийдэг гүйлгээг загварт бүртгэн, 
ямар данснаас, хэдний өдөр, ямар хугацаанд автомат 
шилжүүлэг хийгдэх хуваарь тохируулах боломжтой. 

Мөн хүссэн үедээ гүйлгээний загварын мэдээлэл болон 
хуваарийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.

Хуваарь тохируулсан өдрийн өглөөний 6 цагт гүйлгээ 
хийгдэнэ.

Анхаарах нь: 
Автомат хуваарь ажиллах үед тохируулсан дансанд 
хангалттай үлдэгдэл байгаагүй тохиолдолд гүйлгээ 
хийгдэхгүйг анхаарна уу.

Автомат гүйлгээ
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Зээл
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Зээлийн хүсэлт
Зээл цэсээр ороод “нэмэх” товчийг дарснаар өөрт 
хэрэгтэй зээлээ тодорхойлон хүсэлтээ илгээх 
боломжтой.

Дүн хугацаа
Зээлийн дүн, эргэн төлөх хугацааг та өөрийн төлөвлөж 
байгаагаар оруулж өгнө.

Мэдээлэл
Үйлчилгээний ашиглалт, мөн дансны мэдээлэл болон 
ЗМС дахь таны мэдээллийг авч зээлийн тооцоололд 
ашиглахыг зөвшөөрснөөр бодолт хийгдэнэ.

Эргэн төлөх өдөр
Эргэн төлөх өдөр болох үед танд төлбөрөө төлөхийг 
сануулсан мэдэгдэл илгээгдэнэ.

Зээл
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Онлайн зээл
Зээлийн хүсэлт хүлээн авч систем тооцоолол хийн үр 
дүнг харуулна. Зөвшөөрсөн бол та харуулсан дүнгээр 
зээл авах боломжтой болно.

Танд санал болгосон зээлийн мэдээлэлтэй сайтар 
танилцаад санхүүгийн байгууллагаа сонгох хэрэгтэй.

Зээлийн гэрээг санхүүгийн байгууллагатайгаа биечлэн 
хийх шаардлагатай.

Зөвшөөрөгдсөн зээлээ авахын тулд та тухайн 
санхүүгийн байгууллага дээрээ заавал нэг удаа биеэр 
очиж гэрээ байгуулах шаардлагатай. Дараа дараагийн 
удаа дахин гэрээ байгуулах шаардлагагүй. Хүссэн 
үедээ шууд зээлээ авах боломжтой.
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Төлбөр
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Төлбөр
Гар утас - Өөрийн гар утсаар бүртгэлтэй биллер 
байгууллагуудын төлбөрийг лавлах, төлөх боломжтой 
байна. Жишээ нь: Unitel, Univision гэх мэт.
Дараах биллер байгууллагуудын төлбөрийг төлөх 
боломжтой. Үүнд:

Харилцаа холбоо

Цахилгаан, ус, дулаан

Орон сууц

КАТВ, гурвалсан үйлчилгээ

Төрийн үйлчилгээ

Интернэт

СӨХ

Даатгал

Их сургуулийн төлбөр

Бусад төлбөр
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• Билл төлөх үйлчилгээ нь дараа төлбөрт нөхцөлөөр 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ борлуулдаг харилцаа 
холбоо, цахилгаан, дулаан, ус, ОСК, СӨХ, КаТВ 
зэрэг байгууллагуудын биллийн төлбөр хийхэд 
зориулагдсан үйлчилгээ болно.

• Мөн Төрийн үйлчилгээ болох гааль, татварын 
төлбөр төлөх боломжтой.

• Төлбөр хийхдээ “Биллийн дугаар”, “Хэрэглэгчийн 
дугаар” гэх мэт төлбөрийг танихад шаардлагатай 
мэдээлэл, мөн төлбөрийн дүнг оруулан хийнэ.

• “Нэмэх” сонголтоор орж биллерийн хэрэглэгчийг 
өөртөө холбож, төлбөрөө лавлан төлөх боломжтой.өөртөө холбож, төлбөрөө лавлан төлөх боломжтой.
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Нэгж/Карт
• Бүх төрлийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний карт 
худалдан авах боломжтой.

• Бүх үүрэн холбооны операторуудын урьдчилсан 
төлбөрт үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

• Бусад картууд - интернэт, олон улсын ярианы карт 
г.м.

Бүх үүрэн холбооны операторуудын урьдчилсан 
төлбөрт үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

Бусад картууд - интернэт, олон улсын ярианы карт 
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• Arig Online цахим банканд холбосон бүх дансны 
үлдэгдэл, хуулгыг харах

• Сонгосон дансанд орлого хийх, QR код үүсгэх

• Дансны үлдэгдлээ шалган, тухайн данснаас 
шилжүүлэг хийх

• Үндсэн хүлээн авах дансны, тохиргоо хийх

• Хамгийн түрүүнд бүртгүүлсэн санхүүгийн 
байгууллагын эхэнд холбосон данс Үндсэн хүлээн 
авах, шилжүүлэх дансаар бүртгэгддэг

• Утасны дугаараар бэлэн орлого болон шилжүүлэг 
хийхэд үндсэн хүлээн авах дансанд орно

• Санхүүгийн бүх гүйлгээ хийх үед үндсэн шилжүүлэх 
данс автоматаар сонгогдсон байна. Мөн шилжүүлэг 
хийх үедээ дансаа солих боломжтой.

Дансны жагсаалт:

Санхүүгийн бүх гүйлгээ хийх үед үндсэн шилжүүлэх 
данс автоматаар сонгогдсон байна. Мөн шилжүүлэг 
хийх үедээ дансаа солих боломжтой.
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• Холбосон дансны үлдэгдэл болон хуулгыг банкны 
системээс татан харуулдаг.

• Хуулга болон гүйлгээний лавлагааг 1 сарын огнооны 
интервалаар харах боломжтой.

• Гүйлгээний лавлагаагаар зөвхөн Ариг Online цахим 
банкаар хийгдсэн гүйлгээг харах боломжтой.

• Жич: Хуулга болон гүйлгээний лавлагааг смарт 
менюнээс харахад огноо нь утасны огноог татан 
харуулдаг тул хэрэглэгч дэлгэцэнд гарч ирж буй 
огнооны интервалыг шалгах шаардлагатай.

Үлдэгдэл, 
гүйлгээний 
лавлагаа, хуулга

Гүйлгээний лавлагаагаар зөвхөн Ариг Online цахим 
банкаар хийгдсэн гүйлгээг харах боломжтой.

Жич: Хуулга болон гүйлгээний лавлагааг смарт 
менюнээс харахад огноо нь утасны огноог татан 
харуулдаг тул хэрэглэгч дэлгэцэнд гарч ирж буй 
огнооны интервалыг шалгах шаардлагатай.
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• Бэлэн орлого, зарлага зөвхөн MNT-р хийгдэнэ.

• Бэлэн зарлага гүйлгээнд хэрэглэгч ТАН код 
ашиглана.

• ХХБанкны болон Капитрон банкны АТМ дээр 
Arig Online цахим банкаар бэлэн зарлага хийх 
боломжтой.

1. Хэрэглэгч АТМ дээр утасны дугаар, ТАН 
кодоо оруулж гүйлгээ хийнэ.

2. Гар утасны дугаар+ТАН код > Дурын 4 тоо > 
Зарлагын дүн

• Бэлэн зарлага хийхэд хэрэглэгчийн үндсэн 
шилжүүлэх данснаас хийгдэнэ.

• Бэлэн орлого нь бүртгэлтэй гар утасны дугаараар, 
үндсэн хүлээн авах дансанд хийгдэнэ.

Бэлэн гүйлгээ
Бэлэн орлого, зарлага
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Тээврийн
хэрэгсэл 
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Харилцагч нь АРИГ ОНЛАЙН аппликэйшнд 10 хүртэлх 
тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх боломжтой ба бүртгэсэн 
тээврийн хэрэгслийнхээ Татвар, торгууль төлөх болон 
UBParking үйлчилгээг ашиглах боломжтой.
   

Тээврийн
хэрэгсэл 

тээврийн хэрэгслийнхээ Татвар, торгууль төлөх болон 
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UB Parking үйлчилгээ
Зогсоолын төлбөрөө хялбар шийдэх боломжийг тус 
үйлчилгээ нь үзүүлж байна. Та бүртгэсэн тээврийн 
хэрэгслийнхээ зогсоолын төлбөрийг шууд АРИГ 
ОНЛАЙН аппликэйшнаас төлөх боломжтой.

Автомат тохиргоо

Бүртгэсэн тээврийн хэрэгсэл дээр 
төлбөрөө автоматаар суутгах 
тохиргоо хийх боломжтой.
төлбөрөө автоматаар суутгах 

Тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх 

1. Тээврийн хэрэгсэл цэсийн татвар, торгууль хэсэг рүү 
нэвтэрнэ.

2. Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн татварын мэдээлэл 
гарч ирнэ.

3. Төлөх татвараа сонгоно.

4. Шилжүүлэг хийнэ.
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• ТАН (Temporary Access Number) гэдэг нь АРИГ 
ОНЛАЙН -с хэрэглэгчийн захиалгаар нэг удаагийн 
ашиглалтын зориулалтаар “заасан” хугацаатай 
үүсгэдэг нууц код юм.

• ТАН кодыг баталгаажуулахад, мөн АТМ, банкны 
салбар дээр гар утасны дугаараар бэлэн мөнгө 
авах, POS дээр худалдан авалтын төлбөр хийх 
гүйлгээнүүдэд ашиглана.

• Системд ТАН кодны хүчинтэй хугацааг 5 минут гэж 
тохируулсан байгаа.

• ТАН болон утасны дугаар хамтдаа токен үүсгэнэ.

• NFC төлбөр төлөлтөөр худалдан авч буй барааныхаа 
төлбөрийг төлөх боломжтой.

• Ариг банкны харилцагч үүссэн тан кодоор 
худалдаа хөгжлийн банкны атм болон түүний 
гэрээт банкуудын атм дээрээс бэлэн мөнгө авах 
боломжтой байна. 

ТАН/Токен
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E-Shop
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• Хэрэглэгч анх удаа E-shop-руу нэвтэрч байгаа 
тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг авах 
гэж буйг сануулах POP-UP дэлгэц гарч ирэх бөгөөд 
хэрэглэгч тус мессежийг зөвшөөрсөн тохиолдолд 
цаашаа үргэлжлүүлэх боломжтой болно. 

• Хэрэглэгчийн мэдээллийг дамжуулахгүйгээр АРИГ 
ОНЛАЙН дотроос хэрэглэгч барааг худалдаж авах 
боломжгүй байна.

• Худалдаж авсан бараатай холбоотой гүйлгээний 
асуудлыг тухайн E-shop дахь мерчантын 
оператороос лавлах боломжтой.

• Баннер нь E-Shop-т нэгдсэн байгууллагуудын 
Рекламны самбар юм. Баннер бүр нь өөрийн хандах 
линкийг агуулсан байдаг.

Одоогоор E-Shop-т
бүртгэлтэй байгууллагууд:

• ArdShop.mn

• Shoppy.mn

• Joinme.mn

• eMonos.mn

• Technozone.mn

• Ticket.mn

• Мандал даатгал

E-Shop

линкийг агуулсан байдаг.

бүртгэлтэй байгууллагууд:
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Өөрийн данс дээрх QR кодыг бусдад илгээж, эсвэл 
өөрийн гар утсан дах бусад банкны аппликэйшнээс 
хүссэн дүнгээр орлого хийх боломжтой.

QR
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Үнэт цаас
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Үнэт цаас

Уг цэсийг ашигласнаар, ХАРИЛЦАГЧ хөрөнгийн 
зах зээлд оролцох, хөрөнгө оруулах, хөрөнгө 
оруулалтаасаа өгөөж хүртэх боломжтой болно. 

Бүртгэл

Хөрөнгийн зах зээл, арилжаанд оролцохын тулд зөвхөн 
АРИГ ОНЛАЙН үйлчилгээнээс гадна шаардлагатай 
бүртгэлүүд хийгдэх ёстой. 

Үнэт цаасны данс нээх:

АРИГ ОНЛАЙН үйлчилгээний хувьд Алтан Хоромсог 
ҮЦК-тай хамтран ажилладаг. Таны үнэт цаасны данс 
Алтан Хоромсог ҮЦК дээр үүснэ.
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Үнэт цаасны данс гэдэг нь Үнэт Цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжийн төв (ҮЦТХТ) дээрх харилцагчийн данс 
бөгөөд энэ данс дээр харилцагчийн хувьцаа, бонд гэх 
мэт хөрөнгийн бүртгэл хөтлөгдөнө. Иргэн үнэт цаасны 
зургаа хүртэлх данстай байх боломжтой. 

ҮЦК нь таны үнэт цаасны дансыг тодорхой 
хураамжтайгаар нээх бөгөөд, ҮЦТХТ дээр таны дансыг 
нээлгэнэ. 

ҮЦК-ийн салбар дээр биеэр ирж данс нээлгэх 
боломжтой. Салбар дээр өөрийн биеэр ирж нээлгэх 
бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ. Таны хүсэлтийг 
хүлээн авснаас хойш ажлын 2-3 өдөрт данс нээгдэнэ. 
Данс нээгдсэнээр өөрийн нэр дээр анхдагч зах зээл 
дээр зарлагдсан үнэт цаас худалдаж авах, худалдах 
боломжтой болно

Алтан Хоромсог ҮЦК: 

Байршил: СБ дүүрэг, 8-р хороо, Оюутны гудамж-22 
Грэйпсити Монголын байр

Утас: 75337788

Facebook page: Алтан Хоромсог ҮЦК

Арилжаанд оролцох: 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оролцохын тулд 
дараах гэрээнүүдийг ҮЦК-тай байгуулах шаардлагатай 
/өөрийн иргэний үнэмлэхээ авч очно/

• Цахим үйлчилгээний гэрээ

• Тусгай нөхцөлтэй эскроу дансаар дамжуулан үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх гэрээ

• Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ хийх гэрээг тус тус 
байгуулдаг.

Эскроу данс:

Үнэт цаас худалдах, худалдан авахад тулгарах эрсдэлээс 
хамгаалах зорилготой, үнэт цаасны арилжаанд 
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ашиглагдах Банк дээрх харилцагчийн дансыг эксроу 
данс гэдэг. Харилцагч ҮЦК дээр очиж эскроу дансаа 
нээх тодорхойлолтоо аваад ХасБанкны аль нэг салбар 
дээр биеэр очиж эскроу дансаа нээлгэнэ.

Гүйлгээ:

• Хэрэглэгч апп дээр захиалга өгөхөд ҮЦК захиалгыг 
хүлээн авна.

• Арилжааны цагаар харилцагчийн захиалга 
Хөрөнгийн бирж рүү илгээгдэж, биелнэ

• Арилжааны бус цагаар бол захиалга дараагийн 
өдрийн арилжааны цагаар биелнэ

• Үнэт цаас авах бол харилцагч өөрийн эскроу 
дансанд Үнэт цаас авах арилжааны дүн дээр ҮЦК 
шимтгэлийн 0,9%-ийг нэмж байршуулна. (Эскроу 
цэнэглэх)

• Авах арилжааны захиалга биелсэн бол таны 
хувьцааны тоо ширхэг нэмэгдэнэ.

• Зарах захиалга өгсөн бол таны хувьцааны тоо 
ширхэг буурч, зарсан захиалгын мөнгө ажлын 2 
өдрийн дараа таны эскроу дансанд шилжин орно.

• Эскроу дансан дахь мөнгөө авах бол “Зарлага” 
гэсэн товч дээр дарж, өөрийн АРИГ ОНЛАЙН-д 
бүртгэлтэй данс руу шилжүүлж авч болно (Эскроу 
зарлага гаргах)

• Арилжааны цаг: Монголын Хөрөнгийн Бирж ажлын 
өдрүүдэд 10:00-13:00 цагийн хооронд арилжаа 
хийдэг.
өдрүүдэд 10:00-13:00 цагийн хооронд арилжаа 
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Family
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Family нь  АРИГ ОНЛАЙН үйлчилгээний үндсэн 
хэрэглэгчээс олгосон эрхийн хүрээнд хэрэглэгчийн 
данснаас зарцуулалт хийх эрхийг гэр бүлдээ олгож буй 
үйлчилгээ юм. 

Харилцагч “Family” цэсээр орж дэд хэрэглэгчээ өөрөө 
бүртгэж, өөрөө удирдана. Дараах мэдээллийг оруулаад 
бүртгэнэ.

• Нэр

• Утасны дугаар

• ПИН

Харилцагчийн Ариг банкны үндсэн дансыг өөр утасны 
дугаарт холбон, тохируулж өгсөн лимитийн хүрээнд 
ашиглах боломжтой. Family хэрэглэгч зөвхөн гар 
утасны апп ашиглана.

Family
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Family үйлчилгээний лимит гэж юу 
вэ?
Үндсэн хэрэглэгч Family үйлчилгээний хэрэглэгч 
дээр хязгаарыг зааж өгнө. Энэ хязгаар нь Үндсэн 
хэрэглэгчийн лимитээс хэтрэхгүй.

Үндсэн хэрэглэгчийн өдрийн гүйлгээний лимитийн 
журам адил мөрдөгдөнө.

Цэнэглэх горимын тохиргоогоор Family хэрэглэгчийн 
лимитийн тохиргоог хийнэ.

Үндсэн хэрэглэгч өөрийн аппаас Family үйлчилгээний 
хэрэглэгчтэй холбоотой удирдах үйлдлүүд:

• Лимит тогтоох

• Хэрэглэх давтамжийг тогтоох

• Пин код солих

• Эрх хаах

Family үйлчилгээний хэрэглэгч нь дараах үйлчилгээг 
авах боломжтой.

• Шилжүүлэг хийх

• Төлбөр төлөх

• Нэгж/Карт авах, шилжүүлэх

• E-shop худалдан авалт хийх

• QR үүсгэх, илгээх

• ТАН/Токен авах, ашиглах
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Харилцагч E-barimt-н бүртгэлийн дугаараа оруулан 
сүүлийн 1 жилийн хугацаан дахь зарцуулалтын 
мэдээллээ ангилан харах боломжтойгоос гадна 
хамгийн их үйлчлүүлсэн байгууллага, гол худалдан 
авалт зэрэг мэдээллээ хянах боломжтой. 

Хувийн санхүүч
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Мэдэгдэл
• АРИГ ОНЛАЙН үйлчилгээний мэдэгдэл хүлээн авах 
сувгийн үндсэн тохиргоо нь мeссеж байх бөгөөд 
хэрэглэгч банкны ажилтанд мэдэгдэн, эсвэл смарт 
менюны туслах цэс руу хандан мэдэгдэл хүлээн авах 
сувгаа өөрчлөх боломжтой.

• Хэрэглэгч гүйлгээ хийсэн тохиолдолд гүйлгээний 
мэдэгдэл дэлгэц дээр гарна.

• Бүх амжилттай гүйлгээний мэдээлэл смарт 
мэдэгдэл буюу хонх дотор байхаас гадна баримт нь 
хэрэглэгчийн бүртгэлтэй и-мэйлээр давхар ирнэ.

• Хэрэглэгч рүү гар утасны дугаараар шилжүүлэг 
болон бэлэн орлого гүйлгээ хийсэн тохиолдолд 
хүлээн авах сувгийн тохиргооны дагуу мэдэгдэл 
ирнэ.

Жич: Хэрэглэгчид мессеж мэдэгдэл ирэхгүй байх нь:

• Утасны мессежний 
багтаамж дүүрсэн

• Тусгай дугаарыг утасны 
тохиргоогоор хаасан /
spam, block, No.screening/

• Биллтэй биллерийн 
төлбөр төлсөн 
тохиолдолд хэрэглэгчийн 
бүртгэлтэй и-мэйлд 
биллийн задаргаа бүхий 
pdf баримт ирнэ. 



Arig Online
цахим	банк


