
БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ТАНИЛЦУУЛГА



Харилцах,
ХАДГАЛАМЖИЙН
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД



Та өөрийн орлого, зарлагыг бүрэн хянаж санхүүгийн 
асуудалдаа санаа зовохгүй байхад Ариг банкны “Иргэдийн 
харилцах данс” танд туслах болно.

Давуу тал:
 ʝ Хүссэн үедээ харилцах дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ 

хийх
 ʝ Таны хэрэгцээнд тохирох 8 төрлийн валютаас сонгох
 ʝ Arig Online цахим банк болон Интернэт банк ашиглан данс 

нээх, удирдах
 ʝ Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
 ʝ «Хадгаламжийн даатгалын корпораци»-аар 20 сая төгрөг 

хүртэлх дүнг даатгуулах

НӨХЦӨЛ

Жилийн 
хүү

Иргэн 3% 
1 сая төгрөг ба түүнээс дээш

1.0% 
10 мянган 
ам.доллар 
ба түүнээс 

дээш
Байгууллага 3% 

5 сая төгрөг ба түүнээс дээш

Доод 
үлдэгдэл

Иргэн 5,000₮ 5$

Байгууллага 10,000₮ 10$

Жич: Мөн Евро, БНХАУ-ын Юань, ОХУ-ын рубль, БНСУ-ын Вон, Японы 
Иен, Английн Фунт стерлингээр нээлгэх боломжтой.

Бүрдүүлэх материал
 ʝ Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
 ʝ Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух 

үнэмлэх

ХАРИЛЦАХ ДАНС



Өдөр тутмын хэрэгцээндээ зориулж хүссэн үедээ орлого, 
зарлагын гүйлгээ хийж, хүүгийн орлого олох боломжтой.

Давуу тал:
 ʝ Хүссэн үедээ хадгаламждаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
 ʝ Arig Online цахим банк болон Интернэт банк ашиглан данс 

нээх, удирдах
 ʝ «Хадгаламжийн даатгалын корпорац»-аар 20 сая төгрөг 

хүртэлх дүнг даатгуулах

НӨХЦӨЛ /жилийн эцэст хүү олгодог/

Валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань

Жилийн хүү 8.0% 1.5% 0.0% 1.0%

Доод 
үлдэгдэл 5,000 5 5 50

НӨХЦӨЛ /сар бүр хүү олгодог/

Валют Төгрөг

Жилийн хүү 7.5%

Доод үлдэгдэл 5,000

ХУГАЦААГҮЙ
ХАДГАЛАМЖ

ШАТАЛСАН ХҮҮТ
ХАДГАЛАМЖ
Орлого нэмэх тусам хүү нэмэгдэнэ.

Давуу тал:
 ʝ Өндөр хүүтэй
 ʝ Хугацаа болон валютын сонголттой

 ʝ Хүүгээ шатлалтайгаар нэмэгдүүлэх боломжтой

НӨХЦӨЛ

Төгрөг 12 сар 24 сар Ам.доллар 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%



Та хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө чанартай боловсрол эзэмших 
санхүүгийн асуудлыг мөнгөн хуримтлал нээлгэж шийдээрэй.

Давуу тал:
 ʝ Таны хүүхэд 4 улирал дараалан сурлагын түвшин A 

үнэлгээтэй сурвал тухайн жилд хуримтлуулсан хүүгийн 
орлогын 10 хувиар урамшуулна

 ʝ Жилдээ нэг удаа хүү, хугацаа алдахгүйгээр хадгаламжийн 
үлдэгдлийн 30 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний 
зарлагыг боловсролын байгууллагын данс руу шилжүүлэх 
боломжтой

 ʝ Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно

НӨХЦӨЛ

Төгрөг Ам.доллар Хугацаа Доод үлдэгдэл

13.9% 3.0% 18 нас хүртэл 10,000₮

ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ
ХАДГАЛАМЖ



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

 ʝ Таны хүссэн хоногоор хугацаатай хадгаламж нээх 
боломжтой. /Хоногийн хугацаатай хадгаламж/

 ʝ Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно

НӨХЦӨЛ

Хугацаа Төгрөг Ам.доллар Евро Юань

1-13 хоног 8.0%

14-29 хоног 8.2%

30-59 хоног 9.1%

60-89 хоног 9.7%

90-179 хоног 10.7% 1.8% 1.0% 1.0%

180-209 хоног 11.0%

2.2% 1.2% 1.2%210-239 хоног 11.4%

240-269 хоног 11.8%

270-299 хоног 12.2%

2.6% 1.5% 1.5%300-329 хоног 12.6%

330-364 хоног 13.5%

365-389 хоног 13.5% 2.8% 1.7% 1.7%

390-539 хоног 13.7%

540-719 хоног 13.8%

720-749 хоног 13.9%

Доод үлдэгдэл 10,000 10 10 50

ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ
ХАДГАЛАМЖ



ХУРИМТЛАЛЫН ҮНДЭС
ХАДГАЛАМЖ
Таны санхүүгийн хүслийг бодит болгох хуримтлалын 
хадгаламж
Давуу тал:

 ʝ Сар бүр орлого нэмж хийсэн тохиолдолд хугацааны эцэст 
8.5%-ийн урамшууллын хүү нэмж олгоно.

НӨХЦӨЛ

1 сар 2 сар 3-5 
сар

6-8 
сар

9-11 
сар 12 сар 13 сар 18 сар 24 сар

1.5% 2.0% 3.0% 3.5% 4.5% 7.0% 7.2% 7.5% 8.0%

Урамшууллын хүү +8.5%

10.0% 10.5% 11.5% 12.0% 13.0% 15.5% 15.7% 16.0% 16.5%

Доод үлдэгдэл: 10,000₮

ХҮҮГЭЭС ХҮҮ БОДДОГ
ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ
ХАДГАЛАМЖ
Мөнгөн хөрөнгөө эрсдэлгүйгээр хадгалуулж хүүгийн орлого 
урьдчилан авч санхүүгээ зохицуулаарай. 
Давуу тал:

 ʝ Ирээдүйд авах хүүгийн орлогоо сар бүр урьдчилан авах 
боломжтой

 ʝ Мөн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч болно

НӨХЦӨЛ

3 сар 6 сар 9 сар 12 сар

9.6% 10.6% 11.5% 12.5%

Доод үлдэгдэл 1,000,000₮

НӨХЦӨЛ

6 сар 12 сар

 Жилийн хүү 10.1%  Жилийн хүү 12.5%

Бодит хүү 10.58%  Бодит хүү 13.24%

Доод үлдэгдэл 10,000₮



ЗАРЛАГА ГАРГАХ ЭРХТЭЙ
ХАДГАЛАМЖ
Та хадгаламждаа орлого хийж сар бүр хүүгээ бодуулахаас 
гадна хадгаламжийн хүү, хугацаа алдалгүйгээр зарлагын 
гүйлгээ хийх боломжтой.

Давуу тал:
 ʝ Сар бүрийн эцэст хадгаламжийн хүү бодогдож орно
 ʝ Хугацаатай хадгаламжаас зарлага гаргах боломжтой
 ʝ Таны хэрэгцээнд тохирох хугацаа болон төгрөг, 

ам.долларын сонголттой

НӨХЦӨЛ

Хугацаа Төгрөг Ам.доллар

6 сар 10.1% 2.0%

9 сар 11.2% 2.4%

12 сар 12.5% 2.6%

24 сар 12.9% 3.5%

Доод үлдэгдэл 100 сая 50,000

Зарлага гаргах эрх
Сар бүрийн эхний долоо хоногт нэг удаа 

хүссэн дүнгээр зарлага гаргах эрхтэй

АЛТАНГАДАС
ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ

Та өөрийн хөрөнгийг өндөр хүүтэйгээр өсгөх боломжийг 
хайж байгаа бол бид “Алтангадас” хадгаламжийн гэрчилгээг 
санал болгож байна.

НӨХЦӨЛ

Хугацаа 2 жил

Нэрлэсэн үнэ 10 сая ₮

Жилийн хүү 14%



Сарын хүү Хугацаа Хэмжээ

Цалингийн зээл 1.4%-1.8% 30 сар 40 сая ₮ 

Автомашины зээл 1.6%-1.9% 96 сар 100 сая ₮ 

Эко машины зээл 1.4%-1.7% 48 сар 50 сая ₮

Хэрэглээний зээл 1.9% 30 сар 100 сая ₮ 

Хэрэглээний 
худалдан авалтын 
зээл 

1.7%-1.9% 30 сар 10 сая  ₮

Орон сууц 
барьцаалсан шуурхай 
зээл

2.5% 24 сар 50 сая  ₮

Орон сууц худалдан 
авах зээл 1.6%-1.8% 240 сар 500 сая  ₮

Орон сууцны 
ипотекийн зээл 0.50% 360 сар 150 сая  ₮

ПОС-ын орлого 
барьцаалсан зээл 1.6%-1.9% 30 сар 30 сая ₮

Хадгаламж 
барьцаалсан зээл

хадгаламжийн  
хүү +0.5%

хадгаламжийн 
хугацаа дуусах 

хүртэл
85%

Хэрэглээний зээл

Сарын хүү Хугацаа Хэмжээ

Шугаман зээл 1.6%-1.9% 24 сар 2 тэрбум ₮

Эргэлтийн хөрөнгийн 
зээл

1.6%-1.9% 36 сар 2 тэрбум ₮

Хөрөнгө оруулалтын 
зээл 1.6%-1.9% 120 сар

Банкны 
өөрийн 

хөрөнгийн 
20% аас 

хэтрэхгүй

Бизнесийн бичил зээл 1.6%-1.9% 36 сар 50 сая  ₮

Бизнесийн зээл

зээлийн
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД



ЦАХИМ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН



ARIG ONLINE
Гар утаснаасаа өдөр тутмын банкны үйлчилгээг авч санхүүгээ 
бүрэн удирдах цахим банкны үйлчилгээ.

Arig Online цахим банк ашигласнаар:
 ʝ ШИЛЖҮҮЛЭГ:  Бүх банкны дансны дугаар, гар утасны 

дугаар, Фейсбүүк хаягаар шилжүүлэг хийх олон сонголт 
бүхий боломжуудтай.

 ʝ ЗЭЭЛ: Хадгаламж барьцаалсан зээл авах, цуцлах боломжтой
 ʝ ТӨЛБӨР: Хэрэглээний болон бусад төлбөрөө төлөх 

боломжтой
 ʝ НЭГЖ/КАРТ: Өөрийн болон бусдын дугаарыг цэнэглэх, дата 

болон олон улсын ярианы карт худалдан авах боломжтой
 ʝ E-SHOP: Онлайн дэлгүүрээс хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ 

авах боломжтой
 ʝ QR: Бүх төрлийн төлбөрийн QR уншуулан төлбөр төлөх 

боломжтой
 ʝ ТАН/ТОКЕН: Сонгосон данснаасаа ХХБанк болон Капитрон 

банкны бүх салбар, АТМ-аас бэлэн мөнгө авах боломжтой
 ʝ ГЭР БҮЛ: Үндсэн хэрэглэгчээс олгосон эрхийн хүрээнд 

хэрэглэгчийн данснаас зарцуулалт хийх эрхийг гэр бүлдээ 
олгож буй үйлчилгээ

 ʝ ХУВИЙН САНХҮҮЧ: Хувийн санхүүгээ ухаалгаар удирдан 
орлого, зарлагаа төлөвлөх, хянах боломжийг бүрдүүлнэ

 ʝ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ: Тээврийн хэрэгслийн татвар, 
торгууль төлөх боломжтой

 ʝ ГААЛЬ, ТАТВАР: Гааль, татвар төлөх боломжтой

НӨХЦӨЛ

Жилийн хураамж 5,000₮

Шилжүүлэг 100₮

Төлбөр төлөлт 100₮

Интернэт банк болон Arig Online цахим банк үйлчилгээг 
хэрхэн нээлгэх вэ?

 ʝ Өөрт ойр байрлах салбарт 1 удаа өөрийн биеэр бичиг 
баримтын хамт ирж Ариг Онлайн үйлчилгээндээ 
бүртгүүлээрэй.

ТА ДООРХ QR КОДЫГ УНШУУЛААД ТАТАЖ АВААРАЙ.



ДОТООДЫН ₮ КАРТ
Давуу тал:

 ʝ Картын бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах 
боломж

 ʝ Төгрөг, долларын данснуудаас сонгон картаа захиалах 
боломжтой

 ʝ NFC буюу зайнаас унших технологийг агуулсан
 ʝ Дансны доод үлдэгдэл байршуулах шаардлагагүй
 ʝ EMV чип технологиор аюулгүй байдлыг хангасан
 ʝ Захиалсан картаа шуудангаар хүргүүлэн авах боломжтой

НӨХЦӨЛ

Картын худалдаалах үнэ 10,000₮

Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил

Нэмэлт дэд картын үнэ 10,000₮

Өдрийн гүйлгээний лимит
ПОС 5 сая ₮

АТМ 3 сая ₮

ОЛОН УЛСЫН ВИЗА КАРТ
Давуу тал:

 ʝ Картын бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах 
боломж

 ʝ Дэлхийн аль ч улс оронд гүйлгээ хийх боломжтой
 ʝ Гаднын вэб сайтуудаас онлайн худалдан авалт хийх 

боломжтой
 ʝ Төгрөг, долларын данснуудаас сонгон картаа захиалах 

боломж
 ʝ NFC буюу зайнаас унших технологийг агуулсан
 ʝ EMV чип технологиор аюулгүй байдлыг хангасан
 ʝ Захиалсан картаа шуудангаар хүргүүлэн авах боломжтой
 ʝ VISA international байгууллагаас зарлагдаж буй хөнгөлөлт 

урамшуулалд хамрагдах боломжтой

НӨХЦӨЛ

Картын худалдаалах үнэ 10$

Картын хүчинтэй хугацаа 1 жил

Картын харилцах дансны 
доод үлдэгдэл

10,000₮ / 10$

Өдрийн гүйлгээний лимит
ПОС 10 сая ₮ / 5,000$

АТМ 5 сая ₮ / 3,000$



ПОСЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Ариг банк нь дотоодын ₮ карт болон гадаадын Visa, Union 
Pay, JCB төлбөрийн картуудыг тєлбєр тооцоонд хүлээн 
авч үйлчлэн харилцагчдадаа түргэн шуурхай, найдвартай 
үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор картаар үйлчлэгч байгууллага 
(КҮБ)-тай гэрээ байгуулж төлбөрийн карт уншигч машиныг 
(ПОС) суурилуулан хамтран ажиллаж байна.

Давуу тал:
 ʝ Бүх төрлийн төлбөрийн картыг хүлээн авна
 ʝ Төлбөрийн картыг зайнаас унших технологи
 ʝ Посын цаас үнэгүй
 ʝ Түргэн шуурхай үйлчилгээ
 ʝ Онлайн захиалга

НӨХЦӨЛ

Дотоодын картын 
гүйлгээнээс 1%

Гадаадын банкны олон 
улсын картын гүйлгээнээс 3%

6 сарын турш ашигласнаар Пос барьцаалсан зээлийн эрх үүснэ.



ТӨВ БАЙР | “Их Хуралдай” бизнес төв, 13/14 давхар 
Чингисийн өргөн чөлөө, 19-р хороолол, Хан-Уул 
дүүрэг, Улаанбаатар хот - 17030

“ДӨЧИН МЯНГАТ” тооцооны төв | ЧД, Энхтайваны 
Өргөн Чөлөө гудамж, УБ 15170

“БАЯНЗҮРХ” тооцооны төв | БЗД, 13-р хороолол, 
15-р хороо, 41-р байр, УБ 13373

“БӨМБӨГӨР” тооцооны төв | ЧД, 2-р хороо, 40 50 
мянгат, Жуулчны гудамж, Бериш центр, УБ 15171

“ХАН-УУЛ” тооцооны төв | ХУД, 3-р хороо, Чингисийн 
өргөн чөлөө гудамж, УБ 17061

“ХАН-УУЛ ЮНАЙТЕД” тооцооны төв | ХУД, 2-р 
хороо, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, УБ 17042

“СОНГИНОХАЙРХАН” тооцооны төв | БГД, 
Энхтайваны Өргөн чөлөө, УБ 16081

“ХОРООЛОЛ” тооцооны төв | БГД, 3-р хороолол, 
15-р хороо, Ард Аюушийн гудамж, УБ 11123

“М20” тооцооны төв | СБД, 50 мянгат, 4 хороо, 24-р 
байр, УБ 13373

“ПРЕСТИЖ” тооцооны төв | СБД, Их сургуулийн 
гудамж, 6-р хороо, УБ 14201

“ДАРХАН” Салбар | Шинэ Дархан, 13-р баг, Дархан 
сум, Дархан-Уул аймаг

“ДАРХАН ОЛОН УЛС” тооцооны касс | Дархан, 12-р 
баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг

“ДАРХАН ЗАХ” тооцооны төв | Хуучин дархан, 7-р 
баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг

САЛБАР, ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАЙРШЛУУД:


