
 



 

                                                                                                               

 

 

 

                                           Билл төлбөр төлөх                                                    Гааль татварын төлбөр төлөх 

                                           Элдэв төлбөр Онлайн данс нээх  

                                           Онлайн карт захиалга                                               Бүтээгдэхүүний хүсэлт илгээх 

                                           Өөрийн интернет банкны эрхээ сунгах                   Хувийн төсөв төсөвлөх 

Хувийн төсөв төсөвлөх                                             Qpay төлбөр төлөх 

Гар утасны аппликейшнээр хандах боломжтой 

                                             

 

                                   Ямар ч броузерээс хандалт хийх боломжтой.  

                                           

   

 Нууц үг нь НЭВТРЭХ НУУЦ ҮГ болон гүйлгээ хийх үед ашиглах ГҮЙЛГЭЭНИЙ НУУЦ ҮГ 

гэсэн хоёр нууц үг ашиглагдана. Нууц үгээ 3 удаа буруу хийсэн тохиолдолд блоклогдоно. 

Шинэ хэрэглэгч болон нууц үг дахин авсаны дараа нэвтэрч байгаа тохиолдолд нууц үг болон 

гүйлгээний нууц үгийг шинэчлэх нүүр хэсэгт гарч ирэх бөгөөд нэвтрэх болон гүйлгээний 

нууц үгээ заавал шинэчлэсний дараа интернэт банкны үйлчилгээнд нэвтрэх болно. 

 Нэвтрэх нэр нь 6-10 үсэг, тоо, тэмдэгт бүхий нэр, утасны дугаар нь таны байнгын 

ашигладаг бүртгэлтгэлтэй утасны дугаар байх ба нууц үг нь 6-с дээш үсэг, тоо, тэмдэгт 

бүхий нууц үг байна. 

 

Шинээр нэвтэрсэн боломжууд 

Хэрхэн нэвтрэх вэ? 

Англи болон Монгол хэлээр ашиглах боломтой. 

Та нэвтрэхийн тулд 

хэрэглэгчийн нэр, бүртгэлтэй 

утасны дугаар болон нууц 

үгийг ашиглана 

Нууц асуулт, хариултын тусламжтайгаар 

мартсан нууц үгээ сэргээх боломжтой. 



 

                                                                                                            

 

 

 

 Нүүр хуудасанд цэсүүдээс гадна дансуудын жагсаалт орлого зарлагын мэдээлэл, валютын 

ханшын мэдээлэл харагдана. Мөн эдгээрийг виджет тохиргоогоор удирдах боломжтой. 

  

 

                

 

 

 

 

 

Нүүр хуудас  

Энэ хэсэгт нууц үгээ солих, өөрийн 

дансуудаа нэмэх болон хасах, эрхийн 

хугацааг сунгах, утасны дугаар болон 

имейл хаягаа өөрчлөх хүслэт илгээх 

боломжтой. 

Хялбар шилжүүлэг хэсгээр хадгалагдсан 

загвараа дуудах боломжтой. 

Энэ талбарт таны хамгийн их ашигласан 

цэснүүд харагдана. 

Хувийн санхүү  

Энэ хэсэгт таны харилцах болон хадгаламжын  дансуудын 

үлдэгдэлийн нийлбэр дүн харагдана.  

Дансны мэдээлэл хэсэгт дансуудын жагсаалт харах, дансны 

хуулгаа харах боломжтой. /Хуулгын интервал хугацаа 6 сар/  

Мөнгөн урсгал хэсэгт та өөрийн орлого зарлагын мэдээллийг 

харах мөн тодорхой хугацааны интервалд хамаарах орлого, 

зарлага, балансыг график хэлбэрээр харах боломжтой. 

Баланс нь тухайн өдрийн орлого зарлагын зөрүү болно. 

Зардлын ангилал тохируулах хэсэгт та өөрийн зардлыг 

ангилах, шинэ зардлын дэд төрлүүийг үүсгэх боломжтой.  

 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

  Та тодорхой хугацаанд зарцуулсан өөрийн зардлыг өөрийн ангилсанаараа график болон 

хүснэгтэн хэлбэрээр тоон болон хувиар илэрхийлсэн байдлаар харах боломжтой.                   

                         

 

Хувийн төсөв хэсгээр та тодорхой хуримтлалын зорилтыг тавин төсөвт орлого болон 

зардлаа хуваарилж захиалгат шилжүүлэг хийж төлөвлөж хянах боломжтой. 

   

 

 

 

Хувийн санхүү > Зардлын шинжилгээ 

Хугацааг дээд тал нь 6 сараар 

тохируулах боломжтой. 

7 хоног, 1 сар, улирал, 6 сараар 

зардлын харьцуулалт хийх 

боломжтой 

Бүх дансуудын хувьд тус бүрт нь 

нийт зардлын хэдэн хувь болон 

хичнээн удаа зарлага хийсэн тоог 

харах боломжтой 

Таны ангилсан зардлууд тоон болон 

график хэлбэрээр харагдана 

Хувийн санхүү > Хувийн төсөв 

Таны зорилтын өдөр болон төсөвт 

орлого болон зарлагын дүн ялгарч 

харагдана. /Улаан зардал, Ногоон 

орлого, Зорилтыг тугаар тэмдэглэсэн/ 

Энэ хэсэгт дарж зорилтоо оруулах 

бөгөөд зорилтын хугацаа, дүн болон 

бусад мэдээллээ бөглөхдөө сайн 

төлөвлөнө үү. 



 

 

 

  

  

 Мөнгөн гүйлгээ цэс нь хамгийн өргөн ашиглагддаг бүх төрлийн гүйлгээнүүдийг агуулсан. 

/Бүх төрлийн гүйлгээнд загвараа шууд хадгалах боломжтой.  

                                           Мөн гүйлгээ хийх данс сонгоход доод хэсэгт үлдэгдэл 

харах товчлуур байна.  

        

  Санамж* - Та гүйлгээ хийхдээ шилжүүлж буй дансны дугаар, утасны дугаар, гүйлгээний дүн 

зэргийг сайтар нягталж хийнэ үү. 

 

 

 

 

 

Мөнгөн гүйлгээ 

Хамгийн их ашиглагддаг 4 улсын валют 

харагдана. 

Утасны дугаараар, дансны дугаараар, 

захиалгат гүйлгээнүүд, гадаад шилжүүлэг 

цалингийн /багц гүйлгээнүүдийг хийх 

боломжтой. 

Гүйлгээний загварын жагсаалтуудаа харах, 

хийсэн гүйлгээнүүдийн лавлагаа харах 

боломжтой.  

Мөнгөн гүйлгээ > Гадаад гуйвуулга 

Гадаад төлбөрийн мэдээллийг оруулах үeд ! , 

@ , #, $, %, ^ , &, *, No, =, <, >,[, ], {, } гэсэн 

тэмдэгтүүдийг SWIFT сүлжээнд хүлээж 

авдаггүй тул үгээр бичих буюу өөр тэмдэгтээр 

орлуулах шаардлагатай. Жишээлбэл: &-and, @- 

(at), $-USD, %-PCT, No -NO гэх мэт мөн 

мэдээллийг оруулахдаа латин, том үсгээр 

зайлшгүй бөглөх ёстой. 

Та гүйлгээний утга буюу шилжүүлж буй 

төлбөрийн зориулалтаа маш тодорхой бичих 

ёстойг анхаарна уу.  

Та шимтгэлийн төрлийг сайтар анхаарч 

сонгоно уу.   



 

 

 

 

 

 

Өдөр тутам болон ажилд хэрэгтэй гүйлгээнүүдийг хялбар хийх боломжтой. 

  

 Санамж* - Та өөрийн утасны дугаар болон билл төлөх төлбөрийн дүнгээ сайтар нягтлана уу. 

/Буруу хийгдсэн гүйлгээ буцаагдах боломжгүй. / 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Билл төлбөр 

Гааль болон татвар төлөх боломжтой. 

Гаалийн гүйлгээг нэхэмжлэхийн дугаар, 

баркод болон регистрийн дугаараар хийх 

боломжтой 

Энэ цэсээр та бүртгэлтэй биллерүүдийн 

билл төлөх боломжтой. 

4 үүрэн телефоны нэгжийг цэнэглэх 

боломжтой  

4 үүрэн телефоны ярианы карт, 

гурвалсан үйлчилгээний карт, 

интернетийн карт зэргийг худалдан 

авах боломжтой  

Онлайн үйлчилгээ 

Энэ хэсэгт таны нийт хугацаатай хадгаламжын 

дансуудын зээлжих боломжит дүн болон зээлийн эрхийн 

хэмжээг тооцоолно 

Картын тохиргоо хэсэгт таны бүртгэлтэй картын талаарх 

мэдээллүүд болон та өөрийн картын лимитийг өөрчлөх, 

үндсэн данс солих боломжтой 

Энэ хэсэгт та салбарлуу очилгүйгээр зээлийн 

бүтээгдэхүүний хүсэлт болон смс банкинд бүртгүүлэх 

хүсэлт зэргийг илгээх боломжтой.  

Хүсэлтийн жагсаалт хэсэгт таны илгээсэн 

бүх хүсэлтүүд харагдана. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн үйлчилгээ > Хадгаламж барьцаалсан зээл 

Та өөрийн хугацаатай хадгаламжын 

дүнийг 85% хүртэлх дүнгээр зээл 

авах, боломжтой. /Хэрэв таны 

зээлийн батлагдсан дүн 

хадгаламжын дүнгийн 85%-д 

хүрээгүй тохиолдолд эрхийн 

хэмжээгээ нэмэгдүүлэх 

боломжтой.Дээд хэмжээ 5 сая 

төгрөг/ 

 

Онлайн үйлчилгээ > Хадгаламж барьцаалсан зээл 

Зээлдэгчийн үндсэн мэдээлэл 

Барьцаалж буй дансны мэдээлэл 

Зээлийн үндсэн мэдээлэл 

Олголтын мэдээлэл буюу зээлийн дүн, хүүний 

дүнгийн талаар байх бөгөөд зээлийн хүү нь 

хадгаламжын хүүнээс 5.5%-6.0% өндөр байна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Онлайн үйлчилгээ > Онлайн данс нээх  

Та салбар дээр очилгүйгээр манай 

банкны депозит дансуудыг нээх 

боломжтой бөгөөд өөрийн ашиглаж 

буй данснаас “Зайлшгүй байлгах доод 

үлдэгдэл”-г татах боломжтой 

Онлайн үйлчилгээ > Карт захиалах  

Та салбар дээр очилгүйгээр интернет 

банкаар манай банкны бүх төрлийн 

төлбөрийн картын захиалгыг хийх 

боломтой. 

Та картын захиалгаа хийхдээ хүлээн 

авах салбараа өөрөө сонгож өөртөө 

ойр манай банкны аль ч салбараас  

боломжтой. 
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                           WWW.CAPITRONBANK.MN 

https://www.facebook.com/CapitronBank/ 

Онлайн үйлчилгээ > СМС банкинд бүртгүүлэх  

Та салбар дээр очилгүйгээр смс 

банк үйлчилгээний хүсэлт илгээх 

боломжтой бөгөөд орлого, зарлага, 

орлого болон зарлага гэсэн 3 

сонголтыг харгалзах дүнд 

хамааруулах ба мэдээллээ 

сонголтын дагуу зөв оруулахыг 

хүсье. 

 

Та смс банкны хүсэлтээ өөрийн 

харьцдаг салбарлуу илгээнэ үү. 

http://www.capitronbank.mn/

