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“Онлайн данс нээх үйлчилгээний журам”-ын 

Хавсралт №2 

 

 

ОНЛАЙН ДАНСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ 

 

 

20..... оны .....сарын .....өдөр   №         Улаанбаатархот 

 

 Энэхүү гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г Монгол Улсын Иргэний хуулийн 454-456 дугаар 

зүйлүүд, Банкны тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн 

хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль”-ийн 2 дугаар бүлгийг тус тус 

үндэслэн, 

Нэг талаасУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 хороо, 5 хороолол, Усны гудамж-1 

хаягт байрлах, Улсын бүртгэлийн 9016001013, Регистрийн 2693771 дугаартай Үндэсний 

Хөрөнгө Оруулалтын Банк /цаашид "Банк" гэх/, 

 Нөгөө талаас ......................... тоот регистрийн дугаартай 

...................................................................хаягт орших Монгол Улсын Иргэн ………….…............ 

овогтой ………………..................... (цаашид “Харилцагч”, хамтад нь “Талууд” гэх) нь банкнаас 

зарласан үйлчилгээний хүү, шимтгэл, хугацааг хүлээн зөвшөөрч, дор дурдсан нөхцлүүдийн 

талаар харилцан тохиролцож байгуулав. 

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

1.1. Энэхүү гэрээгээр Банкинд харилцагч онлайнаар харилцах болон хадгаламжийн 

данс нээх, эзэмших, түүнд мөнгөн хөрөнгө тодорхой нөхцөлтэйгээр байршуулах, тус Банкиар 

төлбөр, тооцоо хийлгэх, үйлчлүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. 

1.2. Харилцагчийн оршин сууж буй газраас үл хамааран онлайн дансны үйлчилгээтэй 

холбоотой харилцааг Монгол Улсын хууль тогтоомж, харилцагч болон Банкны хооронд 

байгуулсан гэрээний дагуу зохицуулна.  

1.3. Энэхүү гэрээгээр зохицуулаагүй бусад харилцааг Монгол Улсын Иргэний хууль 

болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, эрх зүйн актаар зохицуулна.  

1.4. Харилцагч нь онлайнаар нээсэн дансандаа мөнгөн хадгаламж, байршуулсан 

өдрөөс эхлэн Банк нь нийтэд зарласан Ерөнхий нөхцлийн дагуу хүүг тооцно.  

 

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ГОЛ НӨХЦӨЛ 

 

2.1 Дансны үндсэн эзэмшигчийн овог, нэр: ...................................... 

 Регистр №: .................................. 

2.2 Дансны дугаар: ..................................  

 Бусад ................................... 

2.3 Бүтээгдэхүүний нэр: Иргэдийн  хуга  

 Харилцах данс;  

2.4 Жилийн хүү: ......................%;   

 Хугацаа цуцалсан тохиолдолд тооцох/бууруулсан/ хүү: ......................%;   

2.5 Хуримтлуулсан хүү олгох хугацаа: Жилийн эцсийн өдөр эсвэл гэрээ цуцалсан 

өдрөөр тасалбар болгон хүүг тооцож олгоно. (Сар бүрийн эцсийн өдрөөр эсвэл гэрээ цуцалсан 

өдрөөр тасалбар болгон хүүг тооцож олгоно.) 

2.6 Хадгаламжийн/харилцах данс/хугацаа: .............................. /хоног; сар; жил/.   Гэрээ 

эхлэх, дуусах огноо: ........................................ 

2.7 Хугацаа дуусахад гэрээг мөн хугацаагаар автоматаар сунгах удаа.......(Сунгахгүй бол 

0 /тэг/ гэж тэмдэглэнэ.) 

2.8 Банк тус бүтээгдэхүүний хүүгийн хэмжээ болон бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулбал 

тухайн өөрчлөгдсөн нөхлийн мөрдөх бөгөөд эс зөвшөөрвөл гэрээг цуцална. Хугацаагүй 

хадгаламжийн хүүгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр буюу сонин хэвлэлээр нийтэд мэдэгдсэнээс хойш 1 сарын дараа өөрчлөлт оруулна. 

2.9 Данс эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 3.1.1, 3.1.2-д заасан заалтын дагуу банкны сайтын 
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онлайн үйлчилгээг ашиглаж авсан интернэт банкинд нэвтрэх нууц үг, нууц код, нэг удаагийн 

нууц үг нь дансан дахь мөнгөн хөрөнгөө захиран зарцуулахад хэрэглэгдэх баталгаат гарын 

үсгийн маягтай адил бөгөөд түүгээр баталгаажуулан онлайнаар хийж байгаа аливаа 

үйлчилгээг харилцагчийн зөвшөөрөл, даалгавраар хийгдсэн гэж үзнэ. 

2.10 Харилцагч нь гэрээний нөхцөл болон үйлчилгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий 

нөхцөлтэй танилцсан бөгөөд үүний дагуу үйлчлүүлэхийг үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна. 

2.11 Банк нь шаардлагатай тохиолдолд, Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан 

татварын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан татварыг суутгахыг 

харилцагч нь үүгээр хүлээн зөвшөөрч байгаа.  

 

ГУРАВ. ОНЛАЙН ДАНС НЭЭХ, ХААХ 

 

3.1. Банк нь харилцагчийн и-мэйлээр ирүүлсэн онлайн данс нээлгэх хүсэлтэнд дурдсан 

мэдээллүүд нь үнэн зөв, алдаагүй эсэхийг ажлын 1 /нэг/ хоногт, амралтын өдөр ирсэн 

тохиолдолд, дараагийн ажлын 1 өдрийн дотор шалган, үнэн зөв, алдаагүй тохиолдолд 

харилцагчийн хүсэлтийг хүлээн авч, дараах бичиг баримтуудыг банкинд шуудангаар 

ирүүлснээр онлайн дансыг нээнэ. Үүнд:  

3.1.1. Онлайн данс нээлгэх хүсэлтийн маягт /маягтыг бөглөж, гарын үсэг зурсан байх,/ 

3.1.2. Цээж зураг /3*4 хэмжээтэй, 1 хувь зураг/,  

3.1.3. Онлайн дансны үйлчилгээний гэрээ /2 эх хувь хэвлэж, гарын үсэг зурсан байх/,  

3.1.4. Иргэний үнэмлэх / Гадаад паспортын хуулбар /нүүр болон хүчинтэй хугацаа 

сунгасан хэсэг орсон байх, нотариатаар баталгаажуулсан байх/, 

3.1.5. Гарын үсгийн баталгаа /нотариатаар баталгаажуулсан байх/ 

3.2. Данс нээгдсэн тухай шууданг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор дээрх бичиг 

баримтуудыг шуудангаар ирүүлээгүй тохиолдолд, Банк нь нээгдсэн дансыг хаана.   

3.3. Онлайн данс нээх үйлчилгээ хүсэгч иргэн нь гадаад улсаас хандан данс нээлгэсэн 

харилцагч бол банкнаас илгээсэн холбогдох бичиг баримтыг Монгол Улсаас гадаад улсад суух 

харьяа элчин сайдын яам, консулын газар болон төлөөлөгчийн газраар гэрчлүүлж, Банкинд 

шуудангаар ирүүлнэ. /Гадаад улсын нотариатын байгууллагын үйлдэл нь Монгол Улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдөхгүй./ 

3.4. Монгол Улсын элчин сайдын яам байрладаггүй гадаадын оронд амьдарч байгаа 

Монгол Улсын иргэд нь банкинд холбогдох баримт бичгүүдийг нотариатаар батлуулан 

явуулахдаа дамжин гарсан оронд байрлах Монгол Улсын элчин сайдын яамны нотариатын 

үйлчилгээг хийлгэж болно.  

3.5. Банк нь харилцагчийн дансны дугаар, интернэт банкны нэвтрэх нэрийг, гадаад 

гүйлгээний зааварчилгааны хамт харилцагчийн  и-мэйл хаягаар илгээнэ. 

3.6. Харилцагч нь өөрийн онлайн дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгийг банкнаас 

хүлээн авсан гадаад шилжүүлэг хийх тухай зааварчилгааны дагуу банкаар дамжуулан гүйлгээ 

хийнэ. 

3.7. Гадаад банкны шилжүүлгийн шимтгэлийг харилцагч бүрэн хариуцна. 

3.8. Харилцагчийн гадаад шилжүүлгийн шимтгэлийг гүйлгээ хийлгэж байгаа банкинд 

төлсөн ч ямар банкаар дамжуулан явуулж байгаагаас хамааран дундын банкны шимтгэл 

хасагдаж Банкинд ирсэн дүнгээр харилцагчийн дансанд орно. 

3.9. Харилцагч өөрийн дансны үлдэгдэл болон бусад мэдээллийг банкнаас өгсөн 

/харилцагчийн и-мэйл хаягт очсон/интернэт банкны эрхээр шалгана.  

3.10. Данс нээсэн тухай харилцагчид мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор 

харилцагчаас хариу ирүүлээгүй, мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэн байршуулаагүй тохиолдолд, 

дансыг хаана. 

 

ДӨРӨВ. ОНЛАЙН ХЭЛБЭРЭЭР ОРЛОГО, 

ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ 

 

4.1. Харилцагч нь данс нээсэн тухай шууданг хүлээн авснаар онлайн дансанд орлогын 

гүйлгээ хийх боломжтой.  

4.2. Харилцагч нь дараах тохиолдолд, данснаас зардлага гаргах, гүйлгээ хийх эрх үүснэ. 
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Үүнд:  

4.2.1. Харилцагч нь банкинд өөрийн биеэр иргэний бичиг баримттай ирж, холбогдох 

гэрээг байгуулснаар; 

4.2.2. Харилцагч өөрийн биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд, хуульд заасан хүчин 

төгөлдөр итгэмжлэлтэй иргэн банкинд ирснээр,  

4.2.3. Гадаад улсаас хандан данс нээлгэсэн харилцагч нь банкинд нээлгэсэн дансаа 

захиран зарцуулах эрх олгосон итгэмжлэлийг Монгол Улсаас гадаад улсад суух харьяа элчин 

сайдын яам, консулын газар болон төлөөлөгчийн газраар гэрчлүүлж, ирүүлснээр. /Гадаад улсын 

нотариатын байгууллагын үйлдэл нь Монгол Улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй./ 

4.3. Харилцагч нь гэрээт хугацаа дуусахаас өмнө хугацаатай хадгаламжийн дансыг 

хаах болон үлдэгдлийг шилжүүлж авахыг хүсвэл Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн 

ерөнхий нөхцөл”-ийн дагуу хугацаа алдуулсны хүүгээр хүүг бууруулж, байршсан хугацааны 

хүүг тооцож олгоно. 

 

ТАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ 

 

5.1 Банкны эрх, үүрэг 
 

5.1.1.  Банк нь харилцагчийн мөнгөн харилцах болон хадгаламжийн дансанд гэрээний 

дагуу хүүг тооцож олгох, 

5.1.2. Банк нь харилцагчийн харилцах болон мөнгөн хадгаламжаас шүүхийн хүчин 

төгөлдөр шийдвэр, Татварын байгууллагын үл маргах журмаар хасалт хийхээс бусад 

тохиолдолд, зөвхөн түүний зөвшөөрөл буюу даалгавраар гүйлгээ хийх бөгөөд харилцагчийн 

мөнгөн хадгаламжийн нууц болон гүйлгээний талаарх аливаа мэдээллийг хуульд зааснаас бусад 

тохиолдолд задруулахгүй, гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэгтэй. 

5.1.3. Банк нь харилцагчийн гаргасан харилцах болон хадгаламж сунгах хүсэлт болон өөр 

бусад хадгаламжийн бүтээгдэхүүн сонгож данс нээх хүсэлтийг тухай бүрд нь хүлээн авч 

гүйлгээг хийх үүрэгтэй. 

5.1.4. Банк нь өөрийн санаачилгаар гэрээг цуцлах эрхгүй бөгөөд харилцагчийн тогтоосон 

хүүгийн хэмжээ өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран мөнгөн хадгаламжийн хугацаа дуусах хүртэл 

мөнгөн хадгаламжийн үлдэгдэл болон орлогын гүйлгээний хүүг гэрээнд заагдсан хүүгийн 

хэмжээгээр тооцно. 

 

5.2. Харилцагчийн эрх, үүрэг 
5.2.1. Харилцагчийн онлайнаар бөглөсөн данс нээх хүсэлт болон шуудангаар илгээж 

байгаа бичиг баримтын үнэн зөв мэдээллийг бүрэн хариуцна. 

5.2.2. Харилцагч нь өөрийн дансны мэдээллийг интернэт банкны эрхээрээ хянах 

үүрэгтэй. 

5.2.3. Харилцагч нь өөрийн интернэт банкинд нэвтрэх нууц кодоо нууцлах ёстой бөгөөд 

хэрвээ өөрийн буруугаас бусдад код алдагдсанаас шалтгаалан аливаа эрсдэл гарсан 

тохиолдолд Банк хариуцлага хүлээхгүй. 

5.2.4. И-мэйл хаяг өөрчлөгдсөн талаар болон банктай харилцах итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгч өөрчлөгдсөн даруйд энэ талаар Банкинд нэн даруй мэдэгдэх, ийнхүү харилцагч 

мэдэгдээгүйгээс үүсэх эрсдэлийг Банк хариуцахгүй. 

5.2.5. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хийсэн гүйлгээг тогтмол хянаж байх, итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчийн төлбөр тооцооны эрх, үүргээ хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой бүхий л үүрэг 

хариуцлагыг хүлээх, банкинд учирсан хохирлыг хариуцах үүрэгтэй.  

5.2.6. Харилцагч нь өөрийн харилцах болон хадгаламжийн дансанд хийгдэх өөрчлөлт 

бүрт банкинд хүсэлт явуулах үүрэгтэй. Хүсэлт явуулаагүйгээс гарах асуудлыг банк 

хариуцахгүй. 

5.2.7. Харилцагч нь гэрээний хугацаанд харилцах данснаасаа Банкнаас тогтоосон 

шимтгэл, хураамжийг Банкны нийтэд зарласан Ерөнхий нөхцлийн дагуу төлөх үүрэгтэй.  

 

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА 

 

6.1. Харилцагч нь төлбөр тооцооны баримтыг хуурамчаар үйлдэх, хууран мэхлэх 

замаар банкинд хохирол учруулсан нь холбогдох хуулийн дагуу нотлогдсон бол хохирлыг 
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дансан дахь хөрөнгө болон бусад хөрөнгөнөөс үл маргах журмаар төлүүлнэ.  

6.2. Бусад банкны буруутай үйл ажиллагаанаас болж харилцагчийн төлбөр саатснаас 

үүдэн гарах хохирлыг Банк хариуцахгүй. 

6.3. Харилцагч нь банкны цахим үйлчилгээг авсан бол интернэт ашиглан онлайнаар 

хадгаламж барьцаалсан зээл авах, данс нээх, интернэт банкныхаа хугацаа сунгах,  банкнаас 

нэвтрүүлж буй бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг онлайнаар авч, түүгээр дамжуулан гүйлгээ 

хийхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд нууцлалаа харилцагч өөрөө бүрэн хариуцна. Нууцлалаа 

алдсанаас гарах хохирлыг банк хариуцахгүй. 

 

ДОЛОО. БУСАД 

 

7.1. Энэхүү Гэрээ нь талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, 

баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх ба Гэрээний хугацаа дууссанаар дуусгавар 

болно. 

7.2. Энэхүү гэрээг Банкинд хүргүүлэхтэй холбоотой шуудангийн зардлыг харилцагч  

өөрөө хариуцна.  

7.3. Гэрээний хугацаа дуусахад талуудын аль нэг нь гэрээ цуцлах хүсэлтээ гаргаагүй 

бол уг гэрээг энэхүү гэрээний 2.6-д заасан хугацаагаар цаашид үргэлжлүүлэн сунгана. 

7.4. Гэрээг харилцагчийн хүсэлтээр, мөн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ талууд 

биелүүлээгүй, гэрээнд заасан нөхцөл биелэгдсэн болон хуульд заасан бусад үндэслэлээр 

цуцална. 

7.5. Гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гарах аливаа маргааныг талууд эвзүйгээр 

шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Талууд харилцан тохиролцоод хүрээгүй тохиолдолд, Монгол 

Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.  

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

 

Энэхүү гэрээний нөхцөлтэй танилцан онлайн данс нээхийг зөвшөөрсөн:   

 

Данс эзэмшигч 1:   

Овог нэр, баталгаат гарын үсэг: ................................/........................ 

Огноо: ............................................. 

 

Банкны .................  Салбарын захирал:  

Овог нэр, гарын үсэг  ................................/........................ 

                

              Тамга тэмдэг:  ................................... 

Огноо: ............................................... 

 

Банкны ................... Салбарын Ахлах теллер:  

Овог нэр, гарын үсэг  ................................/........................ 

                

              Тамга тэмдэг:  ................................... 

Огноо: ............................................... 

 


