ХАДГАЛАМЖИЙН
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Ариглан гамнаж
ашигтай хадгалаарай
Хүүхдийн боловсрол
хадгаламж

Урьдчилсан хүүт
хадгаламж
22

Энгийн хугацаатай
хадгаламж

33

Хүслийн үндэс
хадгаламж
44

55

Алтангадас
хадгаламжийн
гэрчилгээ

Шаталсан хүүт
хадгаламж
66

77

Байгууллагын хугацаатай хадгаламж
88
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ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ
ХАДГАЛАМЖ

Та хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө, чанартай боловсрол
эзэмших санхүүгийн асуудлыг яг өнөөдрөөс шийдэхийн
тулд мөнгөн хуримтлалыг нээлгээрэй!
Манай “Хүүхдийн боловсрол” хадгаламжийн давуу талууд:
•

Таны хүүхэд 4 улирал дараалан сурлагын түвшин A
үнэлгээтэй сурвал тухайн жилд нэмж хуримтлуулсан
хүүгийн орлогын 10 хувиар урамшуулна

•

Хичээлийн шинэ жилээр, жилдээ нэг удаа хүү, хугацаа
алдахгүйгээр 30 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний
зарлагыг боловсролын байгууллагын данс руу шилжүүлэх
боломжтой

•

Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
₮ 13.9%

$ 3.0%

18 нас хүртэл
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УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ
ХАДГАЛАМЖ

Мөнгөн хөрөнгөө эрсдэлгүйгээр хадгалуулж хүүгийн
орлого урьдчилан авч санхүүгээ зохицуулаарай!
Урьдчилсан хүүт хадгаламжийн давуу талууд:
•

Ирээдүйд авах хүүгийн орлогоо сар бүр урьдчилан
авах боломжтой

•

Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
3 сар

6 сар

9 сар

12 сар

9.6%

10.6%

11.5%

12.5%

доод үлдэгдэл 1,000,000₮
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ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ
ХАДГАЛАМЖ

Хамгийн энгийнээр мөнгөн хөрөнгөө
өсгөж хуримтлалтай болох энгийн
хугацаатай хадгаламж
Давуу тал:
•

Хадгаламж нээлгэх 4 төрлийн валютын сонголттой

•

Санхүүгийн хэрэгцээнээс хамаарч
хугацаанаас сонгох боломжтой

•

Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно

1-24

сарын

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
1 сар 2 сар 3 сар 6 сар 9 сар 12 сар 13 сар 18 сар 24 сар
₮9.1% ₮9.7% ₮10.7% ₮11%

₮12.1% ₮13.5% ₮13.7% ₮13.8% ₮13.9%

$1.8% $2.2% $2.6% $2.8%
€1.0%

€1.2%

€1.5%

€1.7%

¥1.0%

¥1.2%

¥1.5%

¥1.7%
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ХҮСЛИЙН ҮНДЭС
ХАДГАЛАМЖ

Таны санхүүгийн хүслийг бодит болгох
гурвалсан хадгаламж
Хүслийн үндэс хадгаламжийн төрлүүд:
•

Өдөр тутмын хэрэгцээг хангах - Хугацаагүй хадгаламж

•

Богино хугацаанд зорилгоо биелүүлэх - Богино
хугацаат хадгаламж

•

Хүссэндээ хүрч зорилгоо биелүүлэх - Урт хугацаат
хадгаламж

Давуу тал
•

Өөрт тохирсон өргөн сонголт

•

Захиалгат шилжүүлэгт бүртгүүлэх боломжтой
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

1 сар
9.1%

2 сар 3 сар 6 сар 9 сар 12 сар 18 сар 24 сар
9.7%

10.7%

11%

12.1%

12.5%

13.8%

13.9%
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ШАТАЛСАН ХҮҮТ
ХАДГАЛАМЖ

Орлого нэмэх тусам хүү нэмэгдэнэ.
Давуу тал:
•

Өндөр хүү

•

Хугацаа болон
сонголттой

•

Хүүгээ шатлалтайгаар нэмэгдүүлэх боломж

төгрөг,

ам.доллараар

валютын

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
12 сар

24 сар

12 сар

50 сая ₮ ↑

13.7%

13.9%

10,000 $ ↑

2.9%

300 сая ₮ ↑

13.9%

14.1%

100,000 $ ↑

3.0%

500 сая ₮ ↑

14.1%

14.3%

150,000 $ ↑

3.1%
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АЛТАНГАДАС

ХАДГАЛАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Таны мөнгөн хөрөнгийг эрсдэлгүйгээр
өсгөх урт хугацаат хадгаламжийн
гэрчилгээ
Та өөрийн хөрөнгийг өндөр хүүтэйгээр өсгөх боломжийг хайж
байгаа бол бид “Алтангадас” хадгаламжийн гэрчилгээг санал
болгож байна.
Давуу тал:
•

Баталгаатай, тогтвортой өндөр хүү

•

24 сарын хугацаатай

•

Гэрчилгээг
боломжтой

•

Гэрчилгээгээ барьцаалан зээл авах боломжтой

бэлэглэх

болон

өв

залгамжлуулах

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
14%

24 сар

10,000,000₮
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ЗАРЛАГА ГАРГАХ ЭРХТЭЙ
ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Та хадгаламждаа орлого хийж сар бүр хүүгээ
бодуулахаас гадна хадгаламжийн хүү, хугацаа
алдалгүйгээр зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой
бүтээгдэхүүнийг сонгож санхүүгийн хэрэгцээгээ
шийдвэрлээрэй.
Давуу талууд:
•

Сар бүрийн эцэст хадгаламжийн хүү бодогдож орох

•

Хугацаатай хадгаламжаас зарлага гаргах

•

Таны хэрэгцээнд тохирох хугацаа болон төгрөг,
ам.долларын валютаас сонгох боломж
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
Хугацаа

MNT

USD

6

8.6%

2.0%

9

9.2%

2.4%

12

11.1%

2.6%

24

11.3%

3.5%

Доод үлдэгдэл

100 сая ₮

50,000$

Зарглага гаргах
хугацаа

Сар бүрийн эхний долоо хоногт нэг
удаа

Зарлага гаргах
дүн

Доод үлдэгдлээс давсан дүнг
зарлагадах боломжтой

Бүрдүүлэх материал:
•

Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт

•

Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин
суух үнэмлэх
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БАЙГУУЛЛАГЫН ХАДГАЛАМЖ

БАЙГУУЛЛАГЫН ХУГАЦААТАЙ
ХАДГАЛАМЖ

Аж ахуйн нэгжийн мөнгөн урсгалаас хамаарч зарим тохиолдолд
мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл гардаг. Бид танд харилцах дансан
дахь мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжид байршуулж орлого олох
боломжийг олгож байна.
Давуу тал:
•

4 төрлийн валютын сонголттой

•

Байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээнээс хамаарч 1-24
сарын хугацаанаас сонгох боломжтой

•

Гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээ гарсан
хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно

тохиолдолд

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
1 сар 2 сар 3 сар 6 сар 9 сар 12 сар 13 сар 18 сар 24 сар
₮9.1% ₮9.7% ₮10.7% ₮11%

₮12.1% ₮13.5% ₮13.7% ₮13.8% ₮13.9%

$1.8% $2.2% $2.6% $2.8%
€1.0%

€1.2%

€1.5%

€1.7%

¥1.0%

¥1.2%

¥1.5%

¥1.7%

Бүрдүүлэх материал:
•

Данс нээхийг хүссэн албан бичиг

•

Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт /банкны маягт/

•

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийг
нотариатаар батлуулах

•

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч, хувьцаа эзэмшигчдийн
мэдээллийг агуулсан бичиг баримт

•

Мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг тухайн
албан тушаалтанд эрх бүхий дээд байгууллагаас олгосон
тушаал, шийдвэр

•

Мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий албан
тушаалтны иргэний үнэмлэх /оршин суух хаяг, ажлын
үнэмлэх/

•

Гарын үсгийн баталгааны маягтыг нотариатаар батлуулах

зээлийн
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Ариг орвол Ажил бүтнэ
Хөрөнгө
оруулалтын зээл

Хэрэглээний зээл
11

Бизнесийн
шугамын зээл

17

Цалингийн зээл
12

Эргэлтийн
хөрөнгийн зээл

18

Авто машины зээл
13

Бизнесийн бичил зээл

19

Эко машины зээл
14

ПОС-ын орлого
барьцаалсан зээл

20

Орон сууц худалдан
авах зээл
15

Орон сууц барьцаалсан
шуурхай зээл
16

21

Хадгаламж
барьцаалсан зээл
22
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ
Бизнес эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг
дэмжих бизнесийн зориулалттай зээл.
ʝʝ Үл хөдлөх хөрөнгө (объект, ажлын байр, талбай)
ʝʝ Капитал засвар хийх, тоног төхөөрөмж, оффисын тавилга
худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны санхүүгийн
хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд энэ зээл зориулагдсан.
Давуу тал:
ʝʝ Хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор зээл авах боломжтой
ʝʝ Хугацаа урт, хүү бага
ʝʝ Үндсэн зээлийн төлөлтөөс эхний 12 сар чөлөөлнө
Зориулалт

Бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө,
тээврийн хэрэгсэл, машин механизм, тоног
төхөөрөмж худалдан авах

Зээлийн хэмжээ

Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хувь хүртэл

Зээлийн
санхүүжилт

50%-70%

Зээлийн хүү

1.4%-1.8%

Дээд хугацаа

48-120 сар

Зориулалт
Хэмжээ

Үл хөдлөх хөрөнгө
шинээр барих

Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хувь хүртэл

Санхүүжилт

70%

Хүү
Хугацаа

Капитал засвар хийх,
өргөтгөх

70%
1.4%-1.8%

120 сар

60 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Зээлийн өргөдөл, анкет
ʝʝ Бизнесийн орлого, зардлыг нотлох баримт
ʝʝ Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг
ʝʝ Барилга, тоног төхөөрөмжийн худалдах, худалдан авах
гэрээ эсвэл захиалгын гэрээ
ʝʝ Урьдчилгааг дансанд байршуулсан байх эсвэл захиалгын
гэрээний дагуу худалдагч талд төлсөн баримт
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал

| Зээлийн e-brochure 12

БИЗНЕСИЙН ШУГАМЫН ЗЭЭЛ
Улирлын чанартай бизнесийн орлоготой, бизнес эрхлэгч
танд санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээ шаардлага гардаг бол
богино хугацаанд бизнесийн хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх
бизнесийн шугамын зээл тохирно.
Давуу тал:
ʝʝ Гэрээний зээлийн эрхийн хэмжээгээр зээл авах, буцаан
төлөх, төлсөн хэмжээгээр дахин зээл авах боломжтой
ʝʝ Давтан материал бүрдүүлэхгүйгээр хүссэн үедээ зээл авах
боломжтой
ʝʝ Зээлийн хугацааны 2/3-т нь үндсэн зээлээс чөлөөлж болно
Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн доод хэмжээ

30 сая ₮

Зээлийн дээд хэмжээ

2 ТЭРБУМ ₮

Зээлийн хүү /сараар/

1.4%-1.8%

Ашиглаагүй үлдэгдлийн хүү /
сараар/
Дээд хугацаа

0.3%
24 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Зээлийн өргөдөл, анкет
ʝʝ Бизнесийн орлого, зардлыг нотлох баримт
ʝʝ Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
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ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ
Зогсолтгүй эргэлдэх таны бизнесийн санхүүгийн хэрэгцээнд
зориулсан эргэлтийн хөрөнгийн зээл.
Давуу тал:
ʝʝ Хосолмол зориулалтаар зээл авах боломжтой
ʝʝ Хугацаа урт, хүү бага
ʝʝ Үндсэн зээлийн төлөлтөөс хугацааны 1/3-т чөлөөлнө
Ерөнхий шаардлага
ʝʝ Тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сар тасралтгүй, амжилттай
эрхэлсэн туршлагатай
ʝʝ Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй
байх
ʝʝ Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх
Барьцаа хөрөнгө
ʝʝ Амины болон нийтийн эзэмшлийн орон сууц
ʝʝ Компанийн өмчлөлийн болон хувийн эзэмшлийн барилга,
обьектууд
ʝʝ Хашаа байшин, газрын хамт
Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

2 тэрбум ₮

Зээлийн хүү
/сараар/

1.4%-1.8%

Дээд хугацаа

36 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Зээлийн өргөдөл, анкет
ʝʝ Бизнесийн орлого, зардлыг нотлох баримт
ʝʝ Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
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БИЗНЕСИЙН БИЧИЛ ЗЭЭЛ
Бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанараа сайжруулахад зориулсан
зээл.
Давуу тал:
ʝʝ Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа шаардахгүй
ʝʝ Зээлийн хугацаа урт
ʝʝ Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ өндөр
Ерөнхий шаардлага
ʝʝ Тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай байх;
ʝʝ Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа хөдлөх хөрөнгөтэй
байх;
ʝʝ Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх.
Барьцаа хөрөнгө
ʝʝ

Автомашин

ʝʝ

Эргэлтийн хөрөнгө

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

50 сая ₮

Зээлийн хүү
/сараар/

1.4%-1.8%

Дээд хугацаа

36 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Гараар бичсэн зээл хүссэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор
авхуулсан цээж зураг/
ʝʝ Зээл хүсэгчийн анкет /Банкны маягтаар/
ʝʝ Иргэний үнэмлэхний хуулбар
ʝʝ Үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
ʝʝ Зээлээр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө /Үр ашгийн тооцоо/
ʝʝ Барьцаанд тавих хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эх хувиар
ʝʝ Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
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ПОС-ЫН ОРЛОГО
БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ
Ариг банкны ПОС-ыг ашигладаг бизнес эрхлэгчдийг
дэмжсэн зээл
Ерөнхий шаардлага:
ʝʝ Банкны салбар байрлах орон нутагт тогтмол хаяг дээр оршин
суудаг байх
ʝʝ Бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сарын турш тогтвортой
эрхэлсэн байх
ʝʝ Эрхэлж буй бизнес нь хуулиар хориглоогүй, үйл ажиллагаа
эрхлэх зөвшөөрөл, холбогдох баримт бичиг бүрэн, бодит
орлоготой байх
ʝʝ ПОС эзэмших гэрээ зээл хүсэгчийн нэр дээр хийгдсэн байх
ʝʝ Ариг банк эсвэл бусад банкны ПОС төхөөрөмжийг сүүлийн 6
сар буюу түүнээс дээш хугацаанд ашигласан байх
ʝʝ Сар бүр Ариг банк болон бусад банкны ПОС төхөөрөмж дээр
хийгдсэн гүйлгээний нийт дүн 3 сая төгрөгөөс дээш байх
ʝʝ Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй,
түүхгүй байх

Барьцаа хөрөнгө:
ʝʝ ПОС-ын дансны орлого
ʝʝ Эргэлтийн хөрөнгө (Бараа материал)
ʝʝ Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө
барьцаалж болно
Посоор дамжих орлого

Зээлийн хүү /сараар/

3,000,000 - 5,000,000 ₮

1.8%

5,000,0001 - 10,000,000 ₮

1.6%

10,000,000 ₮ дээш

1.4%

Зээлийн хэмжээ

30 сая ₮

Зээлийн хугацаа

30 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Гараар бичсэн зээл хүссэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор
авахуулсан цээж зураг/
ʝʝ Түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт
ʝʝ ПОС-ын дансны хуулга /Сүүлийн 1 жилээр/
ʝʝ ПОС эзэмших гэрээ
ʝʝ Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт
бичгүүд
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал

| Зээлийн e-brochure 16

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН
ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ
Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан таны санхүүгийн
асуудлыг хамгийн богино хугацаанд /ажлын 8 цагт/
шийдэх зээл
Ерөнхий шаардлага:
ʝʝ Монгол Улсын иргэн
ʝʝ Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
ʝʝ Банкны салбар байрлах нутаг дэвсгэрт тогтмол хаяг дээр
оршин суудаг байх
ʝʝ Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй
байх

Барьцаа хөрөнгө:
ʝʝ Өөрийн өмчлөлийн орон сууц
ʝʝ Орон сууцыг бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх эсвэл
бэлэглэгч нь хамтран зээлдэгчээр оролцох

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

50,000,000 ₮ хүртэл

Зээлийн санхүүжилт

Орон сууцны үнэлгээний 50% хүртэл

Зээлийн хүү /сараар/

2.00%

Дээд хугацаа

24 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
ʝʝ Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
ʝʝ Хамтран өмчлөгчтэй тохиолдолд хамтран эзэмшигчдийн
бичиг баримт
ʝʝ Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
ʝʝ Орон сууцны гэрчилгээ /эх хувиар/
ʝʝ Эрхийн улсын бүртгэлийн албанаас авсан үл хөдлөх эд
хөрөнгийн түүхчилсэн лавлагаа
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
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ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
Өрх гэрийн өдөр тутамд гардаг санхүүгийн хэрэгцээг
шийдэж хэрэгцээтэй бараа материал худалдан авах,
санхүүдээ зарцуулахад зориулагдсан зээл.
Давуу тал:
ʝʝ Таны орлоготой дүйцүүлэн хүссэн хэмжээгээр зээл олгох
боломжтой;
ʝʝ Өрхийн орлоготоо тулгуурлан сар бүр тэнцүү дүнгээр төлөх
боломжтой;
ʝʝ Таны зээлийг богино хугацаанд шийдвэрлэнэ.

Зээлийн зориулалт:
ʝʝ Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой байх
ʝʝ Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй
байх
ʝʝ Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

100 сая ₮ хүртэл

Зээлийн хүү /сараар/

1.8%

Дээд хугацаа

30 сар

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
ʝʝ Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгчийн иргэний үнэмлэх
ʝʝ Орлого тодорхойлох баримтууд
ʝʝ Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
ʝʝ Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ эх
хувиар
ʝʝ Барьцаанд тавих үл хөдлөх
хөрөнгийн лавлагаа
ʝʝ Хамтран өмчлөгч нарын
зөвшөөрөл
ʝʝ Бусад шаардлагатай бичиг
баримтууд
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ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ
АРИГ банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах
гэрээтэй байгууллагын ажилтанд олгох зээл.
Давуу тал:
ʝʝ

Зээлийн зарцуулалт хянахгүй

ʝʝ

Шуурхай шийдвэрлэгддэг

ʝʝ

Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой

Ерөнхий шаардлага:
ʝʝ Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын үндсэн ажилтан байх
ʝʝ Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд
ажилласан байх
ʝʝ Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
ʝʝ Цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

40,000,000 ₮ хүртэл

Зээлийн хүү /сараар/

1.2% - 1.5%

Дээд хугацаа

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ

Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар

ʝʝ

Цээж зураг 1%

ʝʝ

Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт

ʝʝ

Иргэний үнэмлэх

30 сар
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АВТО МАШИНЫ ЗЭЭЛ
Та автомашин авахаар шийдсэн эсвэл автомашинаа
солих хүсэлтэй бол бид ТАНД хамгийн таатай
нөхцөлөөр автомашинтай болох боломжийг санал
болгож байна.
Шинэ автомашины зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

Урьдчилгаа

Автомашины үнийн дүнгээс
хэтрэхгүй
10%-20%
Үл хөдлөх хөрөнгө
барьцаалсан тохиолдолд - 0%

Зээлийн хүү /сараар/
Дээд хугацаа

1.3%-1.6%
Цалингийн орлоготой - 30 сар
Бизнесийн орлоготой - 96 сар

Хуучин автомашины зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

Автомашины үнийн дүнгээс
хэтрэхгүй буюу 100 сая ₮
Дугаар аваагүй хуучин
автомашины хувьд - 20%

Урьдчилгаа

Дугаар авсан хуучин
автомашины хувьд - 30%
Үл хөдлөх хөрөнгө
барьцаалсан тохиолдолд - 0%

Зээлийн хүү /сараар/
Дээд хугацаа

1.4%-1.7%
Цалингийн орлоготой - 30 сар
Бизнесийн орлоготой - 48 сар

Бүрдүүлэх материал
ʝʝ Гараар бичсэн зээл хүссэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор
авхуулсан зураг/
ʝʝ Зээл төлөх орлогыг нотлох баримт бичгүүд
ʝʝ Автомашины гэрчилгээ
ʝʝ Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
ʝʝ Автомашины үзлэг оношилгооны баримт бичиг
ʝʝ Авто тээврийн хэрэгслийн татварын гэрчилгээ
ʝʝ Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт
бичгүүд
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
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ЭКО МАШИНЫ ЗЭЭЛ
Автомашины утаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилгоор бид ЭКО МАШИНЫ зээлийг
гаргалаа.
Давуу тал:
ʝʝ Зээлийн хүү нь энгийн автомашины зээлтэй харьцуулахад
бага
ʝʝ Эргэн төлөх хугацаа урт

Ерөнхий шаардлага:
ʝʝ Цахилгаан, бензин
хөдөлгүүртэй байх

хосолсон

эсвэл

дан

цахилгаан

ʝʝ Сүүлийн 10 жилийн дотор үйлдвэрлэгдсэн байх
ʝʝ Монгол улсын хилээр орж ирснээс хойш 3 жилээс илүүгүй
хугацаа өнгөрсөн байх
ʝʝ Өнгө үзэмжтэй, зээлдэгч нэмэлт засвар, үйлчилгээ хийлгүй
ашиглах боломжтой байх
ʝʝ Монгол улсад ашиглагдаагүй автомашин нь борлуулагчийн
нэр дээр гаалийн бичиг бүрдүүлж импортлогдсон байх
ʝʝ Монгол улсад 36 хүртэл сарын хугацаатай ашиглагдаж
байсан автомашин бол борлуулагчийн нэр дээр бүртгүүлсэн
тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээтэй байх

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн дээд хэмжээ

50 сая ₮

Зээлийн хүү /сараар/

1.3%-1.6%

Дээд хугацаа

48 сар
Гаалийн бичигтэй - 20%

Урьдчилгаа

Дугаар авсан - 30%
Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж буй
тохиолдолд - 0%

Бүрдүүлэх материал
ʝʝ Гараар бичсэн зээл хүссэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор
авхуулсан зураг/
ʝʝ Зээл төлөх орлогыг нотлох баримт бичгүүд
ʝʝ Автомашины гэрчилгээ, гаалийн бичиг
ʝʝ Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
ʝʝ Автомашины үзлэг оношилгооны баримт бичиг
ʝʝ Авто тээврийн хэрэгслийн татварын гэрчилгээ
ʝʝ Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгүүд
ʝʝ Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
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ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ
ЗЭЭЛ
Орон сууц худалдан авахад зориулан банк өөрийн
хөрөнгөөр олгож байгаа зээл.
Зээлийн нөхцөл:
ʝʝ Өр төлбөр, татварын дараах орлогын харьцаа 70 хувь
(Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын
төлбөрүүд орно)
ʝʝ Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой
ʝʝ Сүүлийн 1 жил тогтвортой ажил болон бизнесийн үйл
ажиллагаа эрхэлсэн
ʝʝ Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед тэтгэвэрийн
наснаас өмнө байх
ʝʝ Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх
Нийтийн орон
сууц худалдан
авах
Амины сууц
худалдан авах
Амины сууц
барих
Хашаа байшин
худалдан авах
Хашаа байшин
барих

Урьдчилгаа 20%-30%
хүртэл - Сарын 1.5%
/жилийн 18%/
Урьдчилгаа 31%-40%
хүртэл Сарын 1.4%
/жилийн 16.8%/
Урьдчилгаа 41% ба
түүнээс дээш - Сарын
1.3% /жилийн
15.6%/

Бүрдүүлэх материал:

350 сая ₮
240
сар
500 сая ₮

120
сар

50 сая ₮

ʝʝ Одоогийн оршин суугаа газрын тодорхойлолт
ʝʝ Орон сууцны лавлагааг ЭУБЕГ-аас дахин авна /Банкинд байгаа
бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч
талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямар ч эргэлзээгүй байх
ёстой/
ʝʝ Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын
албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан
тодорхойлолт
ʝʝ Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим
үнэмлэхний хуулбар
ʝʝ Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 3х4
хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
ʝʝ Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх
боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт,
хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/
ʝʝ Худалдан авах орон сууцны гэрчилгээг нотариатаар
гэрчлүүлсэн хуулбар
ʝʝ Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө
худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь
ʝʝ Орлого тодорхойлох баримт бичиг
ʝʝ Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
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ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН
ЗЭЭЛ
Ариг банканд өндөр итгэл үзүүлэн, өдрөөс өдөрт өсөн
нэмэгдэх нөхцөлөөр хугацаатай хадгаламж нээлгэсэн
харилцагч гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ шаардлага
гарсан үед хамгийн хялбараар авах зээл.
Давуу тал:
ʝʝ Бусад төрлийн зээлтэй харьцуулахад хүү харьцангуй бага
буюу сар бүрийн хадгаламжийн хүү дээр нэмэлт сарын 0,5%ийн хүү төлнө
ʝʝ Зээл төлөлтийн нөхцөлийг таны хүссэнээр хийж болох уян
хатан нөхцөлтэй
ʝʝ Энэхүү зээлийг авахад бүрдүүлэх материал бага тул хүндрэл
багатай

Зээлийн нөхцөл:
Хадгаламжийн зээлийн дээд
хэмжээ

Хадгаламжийн 85%

Урьдчилсан хүүт
хадгаламжийн зээлийн дээд
хэмжээ

Хадгаламжийн 70%

Зээлийн хүү

Хадгаламжийн жилийн хүү
+6%

Бүрдүүлэх материал:
ʝʝ Иргэний үнэмлэх
ʝʝ Хадгаламжийн дэвтэр / хадгаламжийн гэрчилгээ

Цахим
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Интернэт банк

Покет банк

25

24

Дотоодын ₮ карт

Кредит карт

27
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Байгууллагын
кредит карт

Олон улсын VISA карт

28
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Бизнес карт
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ИНТЕРНЭТ БАНК
Хамгийн таатай банкны үйлчилгээ
Давуу тал:

ʝʝ iBank (интернэт банк) нь хэрэглэхэд хялбар орчин үеийн
“Flat” буюу “Хавтгай” загвартай, ямар ч хэмжээтэй дэлгэцэд
тохирч ажиллах Responsive технологиор хийгдсэн.
ʝʝ Та онлайнаар өөрийн хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан
богино хугацааны зээл авч санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
боломжтой.
ʝʝ Таныг шаардлагагүй зардлаа бууруулж санхүүгийн
чадамжтай байлгахад iBank-ний Хэрэглээний график туслах
болно.
ʝʝ Та iBank-аараа гүйлгээ хийхдээ төлбөр хүлээн авагчийн
мэдээллийг загвар болгон хадгалж дараагийн удаад ахин
ашиглах боломжтой.
ʝʝ Интернэт банк ашиглахын тулд та ямар нэгэн нэмэлт
төхөөрөмж худалдан авах шаардлагагүй ба төхөөрөмжөө
мартах, хаях гэх мэт айдасгүй.
ʝʝ Та манай интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэхийн тулд
ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй, жилийн хураамжгүй

Интернэт банк үйлчилгээг хэрхэн нээлгэх вэ?

ʝʝ Салбарт 1 удаа өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ
ʝʝ Интернэт банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт бөглөх
ʝʝ Интернэт банкны гэрээ байгуулах
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ПОКЕТ БАНК
Өдөр тутмын хэрэглээ гар утаснаасаа банкны
үйлчилгээг авч санхүүгээ бүрэн удирдах Покет банк
үйлчилгээ
Покет банк үйлчилгээг ашигласнаар:

ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ

Хадгаламж, зээлийн бүтээгдэхүүний интерактив тооцоолуур;
Салбар нэгжийн мэдээлэл авах;
Дансны үлдэгдэл, дэлгэрэнгүй хуулга харах;
Ариг банк дотор, мөн банк хооронд болон гадаад улс руу
гүйлгээ хийх;
ʝʝ Утас, цахилгаан гэх мэт хэрэглээний төлбөрөө төлөх;
ʝʝ Хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.

Интернэт банк үйлчилгээг хэрхэн нээлгэх вэ?

ʝʝ Салбарт 1 удаа өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ
ʝʝ Интернэт банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт бөглөх
ʝʝ Интернэт банкны гэрээ байгуулах

Хэрхэн татаж авах вэ?
Та доорх 2 зураг дээр дарж татаж аваарай.
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ДОТООДЫН ₮ КАРТ

Энэхүү карт нь бага зардлаар картын бүх төрлийн
үйлчилгээг авахад зориулагдсан онцгой карт юм.
Давуу тал:

ʝʝ Картаар тооцоо хийх өдрийн лимит 5,000,000 төгрөг буюу
хамгийн өндөр
ʝʝ Картын дансандаа хэдэн ч дэд карт авах боломжтой

Дотоодын ₮ картын төрлүүд:

ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ

Энгийн карт
Цалингийн карт
Хугацаагүй хадгаламжийн карт
Хадгаламж барьцаалсан зээлийн карт

Картын хүчинтэй хугацаа

2 жил

Доод үлдэгдэл

0₮

Картын үнэ

10,000₮

Карт нөхөн авах төлбөр

5,000₮

Нэмэлт дэд картын үнэ

10,000₮
ПОС

5 сая ₮

АТМ

3 сая ₮

ПОС

Бэлэн төгрөг авах

Ариг Банк

0₮

0₮

Гэрээт банкууд

0₮

300₮

Бусад дотоодын банкууд

0₮

500₮

Өдрийн гүйлгээний лимит

*Гэрээт банкууд: Худалдаа Хөгжлийн Банк, Капитрон Банк, Үндэсний
Хөрөнгө Оруулалтын Банк, Чингис Хаан Банк, Богд Банк, Тээвэр Хөгжлийн
Банк.

Бүрдүүлэх материал:

ʝʝ Иргэний үнэмлэх
ʝʝ Карт эзэмших хүсэлт бөглөх
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КРЕДИТ КАРТ

Өдөр тутмын төлбөр тооцоо хийхээс гадна таны
санхүүгийн асуудлыг тань шийдэх зээлжих эрхтэй
карт.
Кредит картын давуу талууд:

ʝʝ Зээлжих эрх өндөр
ʝʝ Бэлэн бус гүйлгээний хүүгээс 45 хоног чөлөөлөгдөнө

Кредит картын төрлүүд:

ʝʝ Энгийн кредит карт
ʝʝ Алтан кредит карт

Энгийн
Эрхийн хэмжээ

Алтан

100,000 - 5 сая ₮

Хугацаа

5 сая ₮ - 30 сая ₮

2 жил

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

1.8%

Бэлэн гүйлгээний хүү

2.4%

Бэлэн бус гүйлгээнээс
чөлөөлөх хоног

45 хоног

Бэлэн гүйлгээний лимит
Зээл төлөх давтамж
Өдөрт хийх гүйлгээний
лимит ПОС
Худалдан авалт хийх
шимтгэл ПОС

Бүрдүүлэх материал:

ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ
ʝʝ

75%
Сар бүрийн 1-ээс 15-ны хооронд
5 сая ₮

10 сая ₮
0₮

Иргэний үнэмлэх
Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 1 хувь цээж зураг
Цалингийн тодорхойлолт
Бусад орлого нотлох баримт бичиг
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БИЗНЕС КРЕДИТ КАРТ

Танай байгууллагын санхүүгийн өдөр тутмын
хэрэгцээнд зориулсан зээлжих эрхтэй карт.
Байгууллагын кредит картын давуу талууд:

ʝʝ Зээлжих эрх өндөр
ʝʝ Бэлэн бус гүйлгээний хүүгээс 45 хоног чөлөөлөгдөнө

Төрөл:

ʝʝ Байгууллагын Бизнес кредит карт
Эрхийн хэмжээ

100,000 - 50 сая ₮

Хугацаа

2 жил

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

1.8%

Бэлэн гүйлгээний хүү

2.4%

Бэлэн бус гүйлгээнээс
чөлөөлөх хоног

45 хоног

Бэлэн гүйлгээний лимит
Зээл төлөх давтамж
Өдөрт хийх гүйлгээний
лимит ПОС
Худалдан авалт хийх
шимтгэл ПОС

Бүрдүүлэх материал:

75%
Сар бүрийн 1-ээс 15-ны хооронд
10 сая ₮
0₮

ʝʝ Иргэний үнэмлэх
ʝʝ Данс эзэмшигчийн сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 1 хувь
зураг
ʝʝ Цалингийн тодорхойлолт
ʝʝ Бусад орлого нотлох баримт бичиг
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VISA КАРТ

EMV чип хамгаалалттай ба бэлэн мөнгөний эрсдэлээс
бүрэн хамгаалагдсан.
Давуу тал:

ʝʝ Нэмэлт дэд карт авах боломжтой
ʝʝ Зээлийн эрх нээлгэх боломжтой
ʝʝ БНСУ-н Эмнэлэгт 3%-20% хөнгөлөлттэй

Төрөл:

ʝʝ Олон улсын VISA карт
Доод үлдэгдэл
Карт худалдаалах үнэ
Хугацаа
Өдөрт хийх гүйлгээний
лимит ПОС
Худалдан авалт хийх
шимтгэл ПОС

Бүрдүүлэх материал:

ʝʝ Иргэний үнэмлэх
ʝʝ Карт эзэмших хүсэлт бөглөх

₮ данс 10,000₮
$ данс 10$
10$
1 жил
₮ данс 10 сая ₮
$ данс 5,000$
Дотоод 0₮
Гадаад 2% (min 3$)
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АРИГ БАНК - НОМИН БИЗНЕС КАРТ

“НОМИН ТАВ ТРЕЙД” ХХК болон “АРИГ БАНК”- ны
үнэнч харилцагч нарт зориулсан Лояалти үйлчилгээг
цогцоор нь авах боломжтой “НОМИН БИЗНЕС КАРТ”ыг танилцуулж байна.
Төрөл:

ʝʝ Байгууллагын Бизнес кредит карт
Картын хувь

1-10%

Бонус хуримтлуулах
Бонус зарцуулах

Картын хувиар
Үнийн дүнгийн 50% хүртэл

Үйлчлэх салбар

Бүх салбар

Буцаан олголт

НОМИН Бизнес клубээс хийсэн
худалдан авалтын 2%

Хүчинтэй хугацаа
Картын төрөл

1 жил

НОМИН Бизнес карт

Дагалдах үйлчилгээ:
ʝʝ
ʝʝ

НОМИН сүлжээ дэлгүүрүүдээс бүх барааг бөөний үнээр худалдан авах.
Байгууллагын худалдан авалтыг тусгай Борлуулалтын менежерүүдээр дамжуулан түргэн
шуурхай хийх, хүргэлт үйлчилгээг үнэ төлбөргүй авах. Орон нутгийн салбаруудыг бараагаар
хангах гэрээ байгуулах, аж ахуйн хэрэгцээний тогтмол худалдан авалтыг шуурхай зохион
байгуулах гэх мэт байгууллага, бизнесүүдэд зориулсан үйлчилгээг авах.

ʝʝ

Санхүү, даатгалын үйлчилгээг өөрийн хэрэгцээнд тааруулан онцгой нөхцөлтэйгөөр хамтран
ажиллах. Байгууллагын хэрэгцээгээ цогцоор хангах.

ʝʝ

НОМИН Моторс салбартай хамтран бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглах бүх төрлийн авто
машин, техникийг өөрийн онцлогт тааруулан захиалах, хамтран ажиллах.

ʝʝ

НОМИН онлайн дэлгүүрээс байгууллагад зориулсан тусгай цэсээр үйлчлүүлэх, үнэгүй
хүргүүлэх, байнгын буюу давтан худалдан авалтыг урамшуулах гэх мэт олон төрлийн
урамшууллыг хүртэх

ʝʝ

НОМИН сүлжээ дэлгүүрүүдийн мерчендайзингийн нэмэлт үйлчилгээнүүдэд БОНУС оноог
ашиглах.

ʝʝ

Номин бонус картын үндсэн үйлчилгээг хүсэлтийн дагуу авч хамгийн өндөр хөнгөлөлт,
урамшууллын хувь болох 10% хүртэлх хувийн БОНУС оноо цуглуулах, зарцуулах.

ʝʝ

Байгууллага, бизнесүүдэд зориулсан цаг үеийн хөнгөлөлт урамшууллын мэдээллийг түргэн
шуурхай авах, хамтран ажиллах боломжтой.

