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1. Нэвтрэх  

Хандах холбоос: www.ebank.ckbank.mn  

Чингис Хаан банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах хүсэлт дээр таны бүртгүүлсэн и-

мэйл хаягийн дагуу интернэт банкинд нэвтрэх нэр болон нэвтрэх нууц үгийг танд 

илгээснээр нэвтэрнэ. 

 

1.1  Нүүр 

Зааврын дагуу нэвтэрснээр нүүр хэсэгт таны эзэмшиж буй дансны мэдээлэл 

харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлаж буй сум эсвэл “Харилцагч” гэсэн 

үндсэн цэс рүү орж, “Хувийн мэдээлэл” хэсэгт банкнаас илгээсэн нэвтрэх нэр, нууц 

үгийг яаралтай солих шаардлагатай. 

 

 

 

http://www.ebank.ckbank.mn/
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2. Данс  

Нүүр хэсэгт байгууллагын дансны мэдээлэл, боломжит үлдэгдэл зэрэг мэдээллүүд 

харагдах бөгөөд дэд цэснүүдээс мөн сонгох боломжтой.  

2.1  Дансны мэдээлэл  

Энэ цэсээр орж өөрийн Чингис хаан банкинд нээлгэсэн харилцах, зээлийн 

данснуудын ерөнхий мэдээллүүдийг харах ба интернэт банкаар сүүлд хийгдсэн 

гүйлгээний мэдээллүүдийг давхар хянаж болно.  

СҮҮЛД ХИЙГДСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Copyright 

3920010100

Трэйд ХХК

Трэйд ХХК

3920010200

Трэйд ХХК

3920040200

Трэйд ХХК

3920020200

Трэйд ХХК

1008010100

Трэйд ХХКбизнесс карт

 

“Баримт” хэсгээс та хийгдсэн гүйлгээнийхээ баримтыг и-мэйлээр авах, хэвлэх, 

гүйлгээгээ хуулах зэрэг өөрийн хэрэгцээт цэснүүдээс сонгох боломжтой. 
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2.2  Дансны хуулга 

Интернэт банкны хэрэглэгчид дансныхаа хуулгыг дараах 2 сонголтоор авч болно. 

а.  Цонхонд харагдаж буй дансны   б. “Данс” цэсний дэд цэсэнд 

ерөнхий мэдээллийн дор байршсан   байрлаж буй “Дансны хуулга”  

“Хуулга” товчийг дарах.    хэсгээс авах. 

СҮҮЛД ХИЙГДСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Copyright 

3920010100

Трэйд ХХК

Трэйд ХХК

3920010200

Трэйд ХХК

3920040200

Трэйд ХХК

3920020200

Трэйд ХХК

1008010100

Трэйд ХХКбизнесс карт

                                                          СҮҮЛД ХИЙГДСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Copyright 

3920010100

Трэйд ХХК

Трэйд ХХК

3920010200

Трэйд ХХК

3920040200

Трэйд ХХК

3920020200

Трэйд ХХК

1008010100

Трэйд ХХКбизнесс карт

 

 

Хуулга авахдаа эхлэх болон дуусах огноог оруулсанаар танд дэлгэрэнгүй харагдах 

болно. Мөн та хажууд нь байрлаж буй хэвлэх товчийг дарж шууд хэвлэн авч болно.  

 

 

Хуулган дээр тухайн дансны орлого, зарлага, үлдэгдэл, харьцсан данс, гүйлгээний 

утга зэрэг мэдээллүүдийг багтаасан байна. 

Трэйд ХХК 3920010100

26,765,000.45 23,265,000.45
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3. Гүйлгээ  

Хэрэглэгч та “Гүйлгээ” үндсэн цэсэн дээр дарж дараах 4 төрлийн гүйлгээг хийх 

боломжтой.  

- Өөрийн данс хооронд 

- Банк дотор 

- Банк хооронд 

- Гадаад гүйлгээ  

 

Мөн интернэт банкны хэрэглэгчид гүйлгээгээ дараах 2 сонголтоор хийж болно. 

а.  Цонхонд харагдаж буй дансны   б. “Гүйлгээ” цэсний дэд цэсэнд 

ерөнхий мэдээллийн дор байрших   байрлаж буй гүйлгээнүүдийн  

“Гүйлгээ” товчийг дарах.    төрлөөс сонгож хийх. 

СҮҮЛД ХИЙГДСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Copyright 

3920010100

Трэйд ХХК

Трэйд ХХК

3920010200

Трэйд ХХК

3920040200

Трэйд ХХК

3920020200

Трэйд ХХК

1008010100

Трэйд ХХКбизнесс карт

                                          

Трэйд ХХК

  3920040100-USD / ХАРИЛЦАХ ДАНС

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

 

 

3.1  Өөрийн данс хооронд 

Энэ цэсээр харилцагч өөрийн дансдууд хооронд хүссэн шилжүүлэг болон валют 

арилжаа хийх ба шилжүүлэх дансны дугаарыг гараас шивэх шаардлагагүй сонгон 

хийхээр тохируулсан. 

Трэйд ХХК

  3920040100-USD / ХАРИЛЦАХ ДАНС

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

Та тогтмол хийдэг гүйлгээгээ загвар болгон хадгалах боломжтой. 



 

 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө - 15, 

Нью Сенчьюри Плаза 1, 5 дугаар давхар 

 

Гүйлгээ хийх мэдээллүүдийг үнэн зөв оруулсны дараа “Үргэлжлүүлэх” товчийг 

дарж, Нэг удаагийн нууц үг дээр банкнаас худалдаж авсан Васко төхөөрөмж дээр 

гарах 6 оронтой тоог хийж, баталгаажуулах хэсэгт шилжинэ.  

 

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

  3920040100-USD / ХАРИЛЦАХ ДАНС

Трэйд ХХК

Нэг удаагийн нууц үг 443623

 

Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн талаарх мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд амжилттай 

болсон тохиолдолд банкинд бүртгэлтэй таны и-мэйл хаяг руу электрон баримт 

автоматаар илгээгдэн баталгаажна. 

 1, 2-р гарын үсэгтэй буюу 2 васко төхөөрөмж ашигладаг байгууллагын хувьд 

2-р гарын үсэг өөрийн нэвтрэх эрхээр гүйлгээ шивэнгүүт гүйлгээ нь “Гүйлгээ 

баталгаажуулах” хэсэг рүү орно. 1-р гарын үсэг өөрийн нэвтрэх эрхээр орж 

“Гүйлгээ баталгаажуулах” цэснээс тухайн шивсэн гүйлгээг баталгаажуулна. 

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

  3920040100-USD / ХАРИЛЦАХ ДАНС

Трэйд ХХК

Нэг удаагийн нууц үг 443623

Баталгаажуулах
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3.2  Банк дотор 

Чингис Хаан банкны данс хооронд гүйлгээ хийх тохиолдолд “Банк дотор” цэсээр 

гүйлгээ хийнэ 

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

Трэйд ХХК

Аюулгүй байдлын үүднээс харилцагч дээрх мэдээллүүдийг гараас оруулах 

шаардлагатай. Мэдээллийг үнэн зөв оруулж дууссан тохиолдолд үргэлжлүүлэх 

товчийг дарна.  

 

Трэйд ХХК

443623

Трэйд ХХК

 

Нэг удаагийн нууц үг дээр Васко төхөөрөмж дээр гарах 6 оронтой тоог хийж, 

гүйлгээ хийх товч даран баталгаажуулснаар таны гүйлгээ хийгдэнэ.  
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3.3  Банк хооронд 

Хэрэглэгч та дотоодын арилжааны банкны харилцагч руу мөнгө шилжүүлэхдээ 

“Банк хооронд” гэсэн цэсийг ашиглан доорх мэдээллүүдийг зөв бөглөж, банк 

хоорондын гүйлгээ хийнэ. 

  3920010100-MNT / ХАРИЛЦАХ ДАНС

Трэйд ХХК

 

Оруулсан мэдээллээ шалгасны дараа үргэлжлүүлэх товчийг дарж Нэг удаагийн 

нууц үг дээр васко төхөөрөмжин дээр гарах тоог хийж гүйлгээ хийнэ. 

 

Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн эсэх мэдээлэл гарах бөгөөд амжилттай очсон 

тохиолдолд харилцагчийн бүртгэлтэй и-мэйл хаяг руу шилжүүлгийн баримт 

автоматаар очно.  

Санамж: Харилцагч та шилжүүлэг хүлээн авагчийн дансны дугаар, нэр, мөнгөн дүн 

зэргээ буруу эсвэл алдаатай оруулбал банк хоорондын гүйлгээ саатах магадлалтай.  
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3.4  Гадаад гуйвуулга  

Тус цэсийг ашиглан харилцагч өөрийн данснаас гадаадын банкууд дахь данс руу 

гадаад гуйвуулга хийх боломжтой. Гадаад гүйлгээ нь СВИФТ сүлжээгээр хийгдэнэ.  

 

Уг мэдээллийн хэсгийг бөглөхдөө хүлээн авагчийн мэдээллийг мэдэх 

шаардлагатай ба энэхүү гүйлгээ нь Чингис Хаан банкны гадаад төлбөр тооцооны 

ажилтан руу илгээгдэж бүх мэдээлэл шалгагдсаны дараа цааш дамжуулагдана. 

Хүлээн авагчийн банкны нэр, хаяг, СВИФТ кодыг заавал бичих шаардлагатай ба 

хэрэв та мэдэхгүй тохиолдолд www.swift.com хаягнаас кодтой эсэхийг лавлан 

харах боломжтой.  

Энэ гүйлгээтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал Чингис Хаан банкны 11-

318367 болон 11-317178 утсаар лавлана уу.  

3.5  Гүйлгээний загвар 

Та тогтмол хийдэг гүйлгээгээ загвар болгон хадгалж дараагийн гүйлгээ хийх үйл 
ажиллагааг хөнгөвчлөхөд энэ цэсийг ашиглана. Мөн ямар гүйлгээг ямар данс руу 

хийсэн зэрэг мэдээллээ лавлах байдлаар ашиглах боломжтой.  

 

 

 

http://www.swift.com/
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4. Зээл 

 
4.1  Зээлийн мэдээлэл 

Энэ цэснээс та өөрийн зээлтэй холбоотой ерөнхий мэдээллээ авах боломжтой. 

Трэйд ХХК

БИЗНЕСС КАРТ

ШУГАМЫН ЗЭЭЛ

1008000100-MNT

 

Холбоостой дансны дугаар дээр дарснаар таны төлбөр төлөх дүн, холбосон данс 

зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирнэ. 

 

Трэйд ХХК

  ТРЭЙД ХХК

1008000100

БИЗНЕСС КАРТ

 

 

 

4.2  Зээлийн дансны хуулга 

Харилцагч та зээлийн дансны хуулгыг харахдаа эхлэл болон дуусах хугацааг 

оруулснаар мэдээллээ авах боломжтой.  
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5. Харилцагч  

Харилцагчийн булан ба уг цэс рүү орсноор өөрийн хувийн мэдээлэл, интернэт банк 

хэрэглэх эрхийн хугацаа болон гүйлгээ хийх дансны лимит зэргийг харж болно. 

Трэйд ХХК

  ТРЭЙД ХХК

NCP, 1-р хороо, Чингисийн ө/ч, Vista office 101 9911xxxx

5612xxxx

0

0

0

0

0

0

30000000

30000000

20000

600000

20000

0

100000000

100000000

20000

2000000

50000

0

xxxxxxxxxx / Байгуулгын харилцах энгийн данс / MNT

xxxxxxxxxx / Байгуулгын харилцах энгийн данс / USD

xxxxxxxxxx / Байгуулгын бизнесс карт / MNT

xxxxxxxxxx / Байгуулгын харилцах энгийн данс / RUB

xxxxxxxxxx / Байгуулгын харилцах энгийн данс / EUR

xxxxxxxxxx / Байгуулгын Шугамын зээл / MNT

 

 

5.1  Нэвтрэх нэр солих  

Та энэ цэс рүү шилжсэнээр интернэт банк руугаа нэвтрэх нэрийг сольж болно. 

Доорх мэдээллүүдийг оруулан “хадгалах” товчийг дарсанаар солигдоно. 

 

5.2  Нэвтрэх нууц үг солих 

Та энэ цэс рүү шилжсэнээр интернэт банк руугаа нэвтрэх нууц үгийг сольж болно. 

Доорх мэдээллүүдийг оруулан “хадгалах” товчийг дарснаар солигдоно. 

Зөвлөмж: Аюулгүй байдлын үүднээс 2 сардаа нэг удаа сольж байх хэрэгтэй.  
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Нэмэлт 

 Манай банкин дээр арилжаалагдаж буй валютын ханшийн мэдээллийг өдөр 

өдрөөр нь тогтмол авах боломжтой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зээл болон хадгаламжийн тооцоолуур 

 

 

 Банкны байршил зэрэг нэмэлт мэдээллүүдийг авах боломжтой. 

 

 

-Чингис Хаан банк- 


