
  ДАНС, КАРТ НЭЭЛГЭХ, ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

АВАХ ХҮСЭЛТ – Хувь хүн 
 

                                                                                                                                                      Харилцагчийн дугаар:                      

I. ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

      Овог:                                                                   Нэр:                                                                   Регистрийн №:  

      Гар утасны дугаар:                                                                    И -мэйл хаяг:                  

 

II. ДАНС НЭЭХ                                                                                                               

 

      Валютын төрөл:               Төгрөг (    )                 Ам.доллар (    )                  Юань (    )                   Евро (    )                    Бусад                              (     ) 

     Дансны төрөл:                   Картын харилцах данс (     )                                                                       Хугацаагүй хадгаламж (     )                                                                                                                                  

                                                    Харилцах данс (     )                                                                                    Хугацаатай хадгаламж                          сар (     )                                                      

                                                    Бусад                                                                 (      ) 

     Хадгаламжийн дэвтэрт пин код оруулах:          Тийм                      Үгүй  

      Санамж: Хадгаламжийн дэвтрийн пин кодтой үйлчилгээ нь таныг аливаа луйврын гүйлгээний эрсдэлээс хамгаалах давуу талтай. 

 

 III. ТӨЛБӨРИЙН КАРТ                                                 

 

      Картад холбох дансны дугаар:  ____________________________ 

      /Бүртгэлтэй дансандаа карт захиалж, холбуулах бол дансны дугаараа бичнэ үү./ 

      Картын төрөл: 

Дотоодын карт Олон улсын карт 

Энгийн карт Алтан & Фото карт Лэйди Лояалти карт Хамтарсан карт   Виза карт  ЮнионПэй карт  

 Энгийн карт         Алтан карт Энгийн карт     Орифлейм карт    Энгийн карт    Энгийн карт  

 Оюутны карт         Фото карт Пинк карт     MT карт    Алтан карт     Алтан карт 

         Цалингийн карт  
Премиум карт   M-Ойл карт      

   Бурзай карт    

       
      Картын хугацаа:         1 жил                   2 жил                     3 жил     

       Карт хүлээн авах хугацаа:                   Ажлын 2 хоног                                      Яаралтай (ажлын 6 цагийн дотор ) 

       Карт дээр хэвлэгдэх нэр:  

              Би банкнаас тогтоосон картын лимитийг зөвшөөрч байна. 

Дээд хэмжээ (Өдөрт)  

Дотоодын карт Олон улсын карт 

Энгийн карт Премиум карт 
Виза карт MNT, USD Виза карт EUR ЮнионПэй карт 

Энгийн карт Алтан карт Энгийн карт Алтан карт Энгийн карт Алтан карт 

АТМ-аас бэлэн мөнгөн авах 3,000,000 MNT 4,000,000 MNT 3,000 USD 5,000 USD 2,500 EUR 4,000 EUR 25,000 CNY 80,000 CNY 

Худалдан авалт хийх болон 

бэлэн мөнгө авах 
3,000,000 MNT 6,000,000 MNT 7,000 USD 15,000 USD 5,500 EUR 12,000 EUR 200,000 CNY 250,000 CNY 

 

              Интернэт худалдан авалтын пин код бүртгүүлэх 

 

IV. МОСТ МОНИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

                                                            

       Нэвтрэх нэр:                                                                                                   Утасны дугаар:  

       Нууц асуултаа сонгоно уу:  

               Таны дуртай өнгө?               Таны дуртай газрын нэр?                    Нууц хариулт:                                                                                                                  

               Таны дуртай кино?                   Таны дуртай номын нэр?                    Нууц хариултын санамж:                                                   

       Банкнаас мэдээлэл авах суваг:           Мессеж                  И-мэйл    

       Үйлчилгээнд холбох дансны дугаар: 

               Банканд бүртгэлтэй бүх дансдыг холбох                                Зөвхөн дараах дансдыг холбох:    

V. ТОГТМОЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:                 Үйлчилгээнд бүртгүүлэх                                                   

 

 

   

   

   

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 
 

 



VI. ТИ ДИ БИ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

        

       Нэвтрэх нэр:                                                                                                                           Үйлчилгээнд холбох дансны дугаар 

       Багцын төрөл:                                                                                                                                Банканд бүртгэлтэй бүх дансдыг холбох                                                              

               ТиДиБи Онлайн                    (Дансны хуулга харах эрх)                                                Зөвхөн дараах дансдыг холбох 

               ТиДиБи Онлайн Плас           (10.0 сая төг хүртэлх дүнтэй гүйлгээ хийх)                          1.   

               ТиДиБи Онлайн Премиум    (500.0 сая төг хүртэлх дүнтэй гүйлгээ хийх)                        2.  

                                                                                                                                                                   3.  

 

VII. МЕССЕЖ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

      Картын дугаар:                                                                                                                                            Утасны дугаар:     

      Үйлчилгээний төрөл:                                                                                                                 

             Дансны үлдэгдэл шалгах: Дансны мэдээллээ оруулна уу 

 

 

 

             Картаар хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл авах: 

                        Бүх гүйлгээний мэдээллийг и-мэйлээр авах:     И-мэйл хаяг:  

                        Орлогын гүйлгээний мэдээлэл мессежээр авах 

                        Зарлагын гүйлгээний мэдээлэл мессежээр авах. Үүнд:         

                                        
             Нэгж цэнэглэх, төлбөр төлөх эрх (Скайтел, Скаймедиа №........ ) 

             Картын хүчинтэй хугацаа дуусах талаар мэдээлэл авах 
 

№ Дансны дугаар Дансыг төлөөлөх тоо (1-99) 

1   

2   

3   

Гүйлгээний төрөл Гүйлгээний дүн 

      Худалдан авалт        5,000 ₮-өөс дээш        25,000 ₮-өөс дээш       50,000 ₮-өөс дээш       100,000 ₮-өөс дээш        200,000 ₮-өөс дээш 

      АТМ + Худалдан авалт        5,000 ₮-өөс дээш        25,000 ₮-өөс дээш       50,000 ₮-өөс дээш       100,000 ₮-өөс дээш        200,000 ₮-өөс дээш 

Санамж: Мессеж банкны үйлчилгээ нь мэдэгдэл бүрээс “Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл”-д заасны дагуу холбогдох данснаас 

шимтгэл суутгана. Банк нь “Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл” болон түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тухай бүр өөрийн 

www.tdbm.mn цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлнэ. 

 

VIII. ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

     Даатгалын компанийн нэр: 

           Соёмбо Даатгал                               Практикал Даатгал                     Монгол Даатгал                                  Миг Даатгал   

     Даатгалын төрөл: 

            Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал                                      Тээврийн хэрэгсэл                            Эд хөрөнгө                       

            Гэнэтийн осол, хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал                     Бусад  

 

IX. И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

     Төлбөр төлөх байгууллага:            Мобиком                     Юнител                      Скайтел                              Жи-Мобайл 

     Хэрэглэгчийн дугаар:   

 

Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл болон холбогдох гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрөв. 

 

Харилцагчийн баталгаат гарын үсэг:        Огноо: .....................................

     

БАНКНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД 

 

Бүртгэсэн ажилтан:                          
Овог, нэр                      Теллер дугаар            Гарын үсэг        Огноо: ................. 

Хянасан ажилтан:                            
Овог, нэр                     Теллер дугаар            Гарын үсэг        Огноо: ................. 

Дансны дугаар:   Карт захиалгын дугаар:      Мессеж банк захиалгын дугаар 

Маягт – 072 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

    

 

 

 

http://www.tdbm.mn/


Тус гэрээ нь 2016 оны 1-р сарын 4-ний өдрөөр шинэчлэгдсэн болно. 

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 

ТӨЛБӨРИЙН ДЕБИТ КАРТ ЭЗЭМШИХ ГЭРЭЭ  

  

Энэхүү “Төлбөрийн дебит карт эзэмших гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г  

нэг талаас 14210 Энхтайваны єргєн чєлєє 19, Сvхбаатар дvvргийн 1-р хороо, Улаанбаатар, 

Монгол Улс хаягт орших Худалдаа, хөгжлийн банк (цаашид “Банк” гэх), 

нөгөө талаас “Төлбөрийн дебит карт эзэмших хүсэлт”-д гарын үсэг зурсан иргэн  

Овог:  

Нэр:  

РД:  (цаашид “Карт эзэмшигч” хамтад нь “Талууд” гэх), нар дараах нөхцөлүүдийн 

талаар харилцан тохиролцож байгуулав.   

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Банк нь харилцагчид төлбөрийн дебит карт (цаашид “Карт” гэх)-ыг Төлбөрийн 

карт эзэмших хүсэлтийн дагуу, эсхүл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан гаргасан 

хүсэлтийн дагуу олгож, төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх, карт эзэмшигч нь картаараа 

төлбөр тооцоо хийх, үйлчилгээний шимтгэл, хөлсийг банкинд төлөхтэй холбоотойгоор 

талуудын эрх, үүрэгтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.   

1.2. Карт нь банкны өмч байх бөгөөд картыг төлбөрт хүлээж авах эрхтэй 

үйлчилгээний байгууллагуудад худалдаа, үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлөх, АТМ (бэлэн 

мөнгөний автомат машин) болон банкны зүгээс үзүүлж буй бусад гүйлгээ хийх, нэмэлт 

үйлчилгээг авахад зориулагдсан төлбөрийн хэрэгсэл болно. Карт нь карт эзэмшигчийн 

банкин дахь дансуудтай холбогдсон, уг дансуудыг төлөөлөх төлбөрийн хэрэгсэл мөн.  

1.3. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед мөрдөгдөж байгаа Банкны үйлчилгээний хүү, 

шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл болон түүнд цаашид орох нэмэлт, өөрчлөлтүүд нь гэрээний 

салшгүй хэсэг болно. 

Хоёр. Банкны эрх, үүрэг 

2.1. Банк нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:   

2.1.1. Карт эзэмшигч картыг хэрхэн хэрэглэх талаар заавар, зөвлөмж өгөх;  

2.1.2. Банкны тeрминал (АТМ, PC teller, BankPos)-аас болон банкны харъяа салбар, 

тооцооны төв дээр биeэр ирж, эвсэл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр өгсөн харилцагчийн 

гүйлгээ хийх хүсэлт, захиалга, төлбөрийн даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх;  

2.1.3. Карт эзэмшигчийн дансны үлдэгдэлд банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн 

ерөнхий нөхцөл (цаашид “Хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл” гэх)-д заасны дагуу хүү 

тооцож олгох;  

2.1.4. Картаараа худалдан авсан бараа, үйлчилгээний нийт дүнд ногдох урамшуулал, 

эсвэл урамшууллын оноог картын төрлөөс хамааруулан карт эзэмшигчийн холбогдох 

дансанд шилжүүлж байх; 

2.1.5. Карт эзэмшигчээс худалдан авсан бараа, үйлчилгээгээ буцаасан тохиолдолд дүнг 

картаар үйлчлэгч байгууллагын (цаашид “КҮБ” гэх) бичгээр гаргасан эсхүл ТиДиБи 

Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан гаргасан хүсэлтийг үндэслэн харилцагчийн дансанд, 

урамшууллын дүнг КҮБ-ын дансанд буцааж шилжүүлэх;   

2.1.6. Карт эзэмшигч төлбөр төлсөн бараа, үйлчилгээг буцаасан эсвэл илүү дүнгээр 

гүйлгээ хийсэн бол холбогдох дүнг уг КҮБ-ын албан ёсны зөвшөөрлийг үндэслэн 

харилцагчийн картын данс руу буцаан оруулах;  

2.1.7. Картын төлбөр, тооцоотой холбогдон карт эзэмшигч болон банктай гэрээ 

байгуулсан КҮБ-ын хооронд үүссэн маргаантай асуудлыг карт эзэмшигч, КҮБ хоёрын аль 

нэг талын хүсэлтээр 3 талын оролцоотойгоор хамтран шийдвэрлэх; 

2.1.8. Банк, гэрээт банк, бусад банк болон гадаадын банкны сүлжээнд гарсан төлбөр 

тооцоотой холбоотой маргааныг энэхүү гэрээ, Виза Ворлдвайд, Мастеркарт Ворлдвайд 

болон ЮнионПэй байгууллагуудын маргаантай гүйлгээ шалгаж шийдвэрлэх журам, “Банк 

хоорондын төлбөрийн картын гүйлгээтэй холбоотой гомдол, маргаан шийдвэрлэх заавар”, 

“ХХБ-ны сэжигтэй, маргаантай, луйврын шинжтэй гүйлгээ илрүүлэх, шалгах болон 

шийдвэрлэх журам”, “ХХБ болон Гэрээт банктай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ” 

болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх;  

2.1.9. Карт эзэмшигчийн бичгээр гаргасан эсхүл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр 

дамжуулан гаргасан хүсэлтээр дансны хуулга болон гүйлгээний талаарх мэдээллийг цаг 

тухайд нь гаргаж өгөх;  

2.1.10. Карт эзэмшигчийн картын данс, түүнтэй холбоотой бусад мэдээлэл болон карт 

эзэмшигчийн нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийн нууцлалыг хуульд зааснаас бусад 

тохиолдолд чандлан хадгалах; 

2.1.11. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Карт эзэмшигч этгээдийн Банкинд 

эзэмшиж буй картын дансанд оногдох буюу хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийн дагуу 

олгогдох хүүгийн орлого, түүнтэй адилтгах бусад орлогод оногдох албан татвар, 

суутгалыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн суутгах, холбогдох татварын байгууллагад 

шилжүүлэх; 

2.1.12. Банк нь “Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл” болон түүнд 

орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тухай бүр өөрийн www.tdbm.mn цахим хуудсаар 

дамжуулан харилцагчид хүргэх. 

2.2.  Банк дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:  

2.2.1. Картын үйлчилгээний шимтгэлийг Банкны хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлд 

заасны дагуу карт эзэмшигчийн картын данснаас үл маргах журмаар суутган авах;   

2.2.2. Үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн eрөнхий нөхцөлийг санхүү, мөнгөний зах 

зээлийг үндэслэн бие даан тогтоох;   

2.2.3. Шинээр болон нэмэлт карт авах, картын хугацааг сунгуулах, алдаж үрэгдүүлсэн, 

гэмтсэн картыг дахин авах талаар карт эзэмшигчийн бичгээр гаргасан эсхүл ТиДиБи 

Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх;  

2.2.4. Карт эзэмшигчийн картаараа хийсэн төлбөр, тооцоог тухай бүр холбогдох 

данснаас нь суутган авч байх; 

2.2.5. Карт эзэмшигчийн худалдан авсан бараа үйлчилгээний төлбөр дутуу, буруу 

суутгагдсан талаар КҮБ-аас хүсэлт гаргасан тохиолдолд холбогдох баримтыг карт 

эзэмшигчид танилцуулсны үндсэн дээр зөрүү дүнг картын данснаас нь суутгах, карт 

эзэмшигчтэй холбогдож чадаагүй бол тухайн дүнгээр дансанд хаалт тавих;   

2.2.6. Карт эзэмшигчийн дансаар богино хугацаанд өндөр дүнтэй, олон давтамжтай 

луйврын шинжтэй байж болзошгүй гүйлгээ гарсан тохиолдолд карт эзэмшигчийн банкинд 

бүртгүүлсэн утас, и-мэйлээр холбогдож гүйлгээг баталгаажуулах, холбогдож чадаагүй 

тохиолдолд картыг түр хугацаанд хаах;  

2.2.7. Урамшуулалт төлбөрийн карт эзэмшигчид хуримтлуулсан оноогоороо зөвхөн 

урамшуулалт КҮБ дээр зарцуулалт хийх боломжтой ба уг оноог бэлэн мөнгөн дүнгээр 

өгөх/авах боломжоор хангахгүй байх;  

2.2.8. Урамшуулалт төлбөрийн карт эзэмшигчдэд урамшууллын оноог зөвхөн бэлэн 

бусаар холбогдох дансанд олгох.  

2.2.9. Карт эзэмшигч өөрийн гүйлгээний мэдээллийг “Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татварын урамшууллын систем”-д хамрагдах зорилгоор Татварын ерөнхий газарт илгээх, 

цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн картын гүйлгээний мэдээллийг Татварын 

ерөнхий газарт илгээх болон илгээхийг цуцлах.  

2.3. Карт эзэмшигч энэхүү гэрээгээр болон төлбөрийн карт хэрэглэх заавар, 

зөвлөмжөөр хүлээсэн үүрэг болон төлбөрийн карт хэрэглэх заавар, зөвлөмжийг зөрчсөн 

тохиолдолд банк дараах арга хэмжээг авах эрхтэй. Үүнд:  

2.3.1. Карт эзэмшигчийн карт, нэмэлт карт(ууд)-ын гүйлгээ хийх эрхийг зогсоож, 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахыг шаардах;  

2.3.2. Карт эзэмшигчийн буруугаас Банк, КҮБ болон бусдад хохирол учирсан нь 

тогтоогдсон бол карт эзэмшигчийн картын болон бусад данс (урамшууллын данс 

хамаарна)-наас суутган авах, дансан дахь үлдэгдэл нь хохирлыг бүрэн барагдуулж 

хүрэхгүй тохиолдолд хуульд заасны дагуу бусад арга хэмжээг авах;  

2.3.3. Карт эзэмшигчийн картаар хийх гүйлгээ болон гүйлгээний дүнд тодорхой 

хязгаарлалтуудыг тогтоох; 

2.3.4. Дансны үлдэгдлээ санаатай болон санамсаргүй улайлган ашигласан тохиолдолд 

банк торгууль ногдуулах, бусад данснаас суутган авах, улайлтыг төлүүлэх талаар хуульд 

заасны дагуу бусад арга хэмжээг авах;  

2.3.5. Картын захиалга өгч, хэвлүүлснээс хойш жилийн хураамжтай картыг 1 жилийн 

хугацаанд, худалдаалах үнэтэй картыг картын хүчинтэй хугацаанд банкнаас авч 

ашиглаагүй бол картыг хүчингүй болгох;   

2.3.6. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд картын дансаараа гүйлгээ хийгээгүй, дансны 

үлдэгдэл нь заавал байлгах үлдэгдлийн доод хэмжээг хангаагүй тохиолдолд картын 

дансыг хаах;  

2.3.7. АТМ-д хураагдсан картыг хураагдсан өдрөөс хойш 3 сарын хугацаанд банкнаас 

аваагүй бол картыг хүчингүй болгох;  

2.3.8. Карт эзэмшигч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол гэрээг нэг талын 

санаачилгаар цуцалж, карт эзэмшигчээс картыг буцаан авах; 

2.3.9. Карт эзэмшигч карт дээр хэвлүүлэхээр Банкинд гаргаж өгсөн зураг, лого нь карт 

дээр хэвлэхээс татгалзах зургийн санамжинд тусгагдсан байгаа тохиолдолд Банк фото 

карт нээхээс татгалзах. 

Гурав. Карт эзэмшигчийн эрх, үүрэг 

3.1. Карт эзэмшигч нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:   

3.1.1. Банкны хүү, шимтгэлийн eрөнхий нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрсний үндсэн дээр 

энэ гэрээнд заасны дагуу холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн өгөх;  

3.1.2. Дансанд заавал байлгах үлдэгдлийг тогтмол байршуулах;  

3.1.3. Дансны үлдэгдлийг улайлгасан тохиолдолд Банкны хүү, шимтгэлийн ерөнхий 

нөхцөлд заасны дагуу торгууль болон улайлгасан дүнг яаралтай төлж барагдуулах;   

3.1.4. Дансыг хамтран эзэмших эрх бүхий нэмэлт карт эзэмшигчийн картаар хийсэн 

төлбөр, тооцоог болон түүнтэй холбогдон үүсэх маргаан, эрсдэлийг бүрэн хариуцах;  

3.1.5. Карт эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг өөрчлөгдөх бүрт банкинд мэдэгдэж 

шинэчлүүлж байх, мэдэгдээгүйн улмаас үүсэх аливаа хохирлыг бүрэн хариуцах;   

3.1.6. Өөрийн картыг гээсэн, хулгайд алдсан тохиолдолд банкны 24 цаг (Харилцагчийн 

мэдээллийн төв)-ийн 1977 (гадаадаас 976-70161988) дугаарын утсаар даруй мэдэгдэж 

картаа хаалгах, эсвэл карт эзэмшигч өөрийн бүртгэлтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр 

дамжуулан картаа хаах, хаагаагүй эсвэл мэдэгдээгүйн улмаас үүсэх хохирлыг бүрэн 

хариуцах;   

3.1.7. Пин кодоо мартсан, буруу оруулсны улмаас гүйлгээ хийж чадаагүй, гүйлгээ 

саатсанаас үүсэх аливаа хохирлыг бүрэн хариуцах;  

3.1.8. Дансны гүйлгээний хуулгаа тогтмол шалгаж ямар нэгэн маргаантай буюу хүлээн 

зөвшөөрөхгүй гүйлгээ хасагдсан тохиолдолд гүйлгээ хасагдсанаас хойш хуанлийн 30 

хоногийн дотор банкинд мэдэгдэж шалгуулах, мэдэгдээгүйн улмаас бусад банкинд 

хандаж маргаан үүсгэх хугацаа өнгөрсөн бол үүсэх хохирлыг бүрэн хариуцах;  

3.1.9. Карт эзэмшигч нь интернэт худалдан авалтад зориулсан интернэт пин кодыг 

банкны салбар, АТМ болон харилцагчийн мэдээллийн төв (1977, гадаадаас 976-70161988), 

эсвэл өөрийн бүртгэлтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр авах үүрэгтэй бөгөөд интернэт 

худалдан авалт хийхдээ пин кодыг оруулаагүй хийсэн гүйлгээний аливаа эрсдэл, хохирол 

зардлыг бүрэн хариуцах;  

3.1.10. Картын гүйлгээтэй холбоотой үүсгэсэн маргааныг шалгах явцад карт 

эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүрэг болон төлбөрийн карт хэрэглэх заавар, 

зөвлөмжийг зөрчсөн болох нь нотлогдсон тохиолдолд гарсан хохирол, зардлыг хариуцах;  

3.1.11. Карт эзэмшигч нь өөрийн карт болон картын дугаар, хүчинтэй хугацаа, пин 

код, интернэт пин код болон соронзон туузны нууцлалын мэдээлэл, ТиДиБи Онлайн 

үйлчилгээнд ашиглах харилцагчийн нэвтрэх нэр, нэвтрэх нууц үг, гүйлгээний нууц үг, нэг 

удаагийн нууц дугааруудыг гуравдагч этгээдэд аливаа хэлбэрээр дамжуулахгүй, алдахгүй 

байх, хэрэв дамжуулсан болон алдсаны улмаас хохирол учирвал түүнийг бүрэн хариуцах;  

3.1.12. Банкнаас картаа хураалгах, солиулах тухай мэдэгдэл хүлээн авсан тохиолдолд 

картаа банкин дээр ирж хураалгах, солиулах үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ 

биелүүлээгүйн улмаас  үүсэх хохирлыг бүрэн хариуцах;  

3.1.13. Банкнаас өгсөн “Олон улсын болон Дотоодын төлбөрийн карт хэрэглэх 

заавар”-ыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ зөрчсөнөөс үүсэх аливаа 

хохирлыг бүрэн хариуцах;   

3.1.14. Гадаад, дотоодын бусад банкны сүлжээнд картаар хийгдсэн гүйлгээнээс 

үүдсэн нэмэлт хүү, шимтгэл, ханшийн зөрүүг бүрэн хариуцах;   

3.1.15. Карттай холбоотой дараах нэмэлт үйлчилгээг зөвхөн данс нээсэн салбарт ирж 

авах. Үүнд:  

3.1.15.а. Карт, картын дансаа хаалгах;  

3.1.15.б. Итгэмжлэл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг бүртгүүлэх; 

3.1.15.в. Дэд карт эзэмшигч бүртгүүлэх.   

3.1.16. Карт эзэмшигч нь КҮБ-ын карт уншигч терминалд картаа уншуулж төлбөр 

тооцоо гүйцэтгэхдээ өөрийн хараа, хяналтын дор уншуулж, хяналт тавьж байх;  

3.1.17. Фото карт захиалахдаа карт дээр хэвлэхээс татгалзсан зураг, логоны 

санамжтай танилцаж, санамжид дурдсан аливаа зураг, лого зэргийг хэвлүүлэхээр Банкинд 

өгөхгүй байх (санамжтай танилцсаныг Гэрээнд гарын үсэг зурснаар ойлгоно); 

3.1.18. Карт эзэмшигчийн фото картад хэвлүүлсэн зураг болон лого нь гуравдагч 

этгээдийн эрх ашигт нийцэхгүй, зохиогчийн эрх, патент, хувийн нууцтай холбоотой 

байснаас гарсан гомдол, хохирлыг хариуцна; 

3.1.19. Фото карт дээр хэвлэгдэх зургийн чанар (харагдах байдал), дизайныг карт 

эзэмшигч өөрөө хариуцах бөгөөд зургийн чанар, дизайнаас шалтгаалан карт дээрх зураг 

шаардлага хангаагүй (бүдэг гарсан) тохиолдолд нэгэнт хэвлэгдсэн фото картын үнийг 

Банк карт эзэмшигчид буцаан олгохгүй; 

3.1.20. Карт эзэмшигч ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан картаа захиалсан 

бөгөөд уг картыг гуравдагч этгээдэд хүлээлгэн өгөхийг хүсвэл карт захиалах хүсэлтдээ 

картыг хүлээн авах гуравдагч этгээдийн мэдээллийг тусгах бөгөөд гуравдагч этгээд 

картыг хүлээн авахдаа өөрийн иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорттайгаар Банкны 

салбар, тооцооны төвд биечлэн ирнэ;  

3.1.21. Карт эзэмшигч нь картаа хаалгаснаас хойш тус картаар өмнө нь хийсэн аливаа 

гүйлгээний нэхэмжлэл, авлага ирвэл КЭ өөрөө хариуцна; 

3.1.22. Карт эзэмшигч нь захиалсан картаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан 

авч байгаа бол картаа авсныхаа дараа банкинд бүртгэлтэй утаснаас банкны 1977 

(гадаадаас 976-70161988) утсаар, эсхүл банкны 133133 тусгай дугаарт мессэжээр, эсхүл 

банкинд бүртгэлтэй цахим хаягнаас банкны info@tdbm хаягт хүсэлт гарган  холбогдож 

идэвхижүүлнэ; 

3.1.23. Карт хаагдсаны дараа өмнө нь хийгдсэн гүйлгээний нэхэмжлэл, авлагыг Карт 

эзэмшигч өөрөө хариуцна;  

3.1.24. Харилцагч нь гэрээний хугацаанд харилцах, хадгаламжийн данснаасаа 

Банкнаас тогтоосон шимтгэл хураамжийг Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий 

нөхцөл”-д заасны дагуу төлөх; 
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Тус гэрээ нь 2016 оны 1-р сарын 4-ний өдрөөр шинэчлэгдсэн болно. 

3.1.25. Банкны салбар, тооцооны төв дээр өөрийн биеэр ирж үйлчилгээг авах үедээ 

өөрийн цахим үнэмлэхийг банкны цахим үнэмлэх уншигч төхөөрөмж дээр уншуулах; 

3.1.26. Гэрээнд заасан бусад. 

3.2. Карт эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:   

3.2.1. Иргэний үнэмлэх болон хүчин төгөлдөр гадаад паспортыг үндэслэн Банкны 

дурын салбарт биечлэн очиж эсхүл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээний багцын эрхээр 

дамжуулан картын данс нээлгэх, карт шинээр болон дахин захиалах, картаар дамжуулан 

төлбөр, тооцоо хийх;  

3.2.2. Дансны үлдэгдэл, гүйлгээний хуулга болон данс гүйлгээтэй холбоотой бусад 

мэдээ, тайлбарыг бичгээр гаргасан эсхүл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан 

хүсэлт гаргасны үндсэн дээр гаргуулан авах;   

3.2.3. Бичгээр хүсэлт гаргаж, дансандаа хамтран эзэмшигч, дэд карт эзэмшигчийг 

бүртгүүлэх;   

3.2.4. Банкинд бичгээр хүсэлт гарган, нотариатаар баталгаажуулсан өөрийн өв 

залгамжлагч болон данс ашиглах эрх бүхий хүнийг тодорхойлох;   

3.2.5. Хугацаа дууссан, гэмтсэн, алдаж үрэгдүүлсэн картыг хүсэлт гарган шинээр авах;   

3.2.6. Картын хүчинтэй хугацааг дуусахаас өмнө картаа хаалгах; 

3.2.7. Картын төлбөр, тооцоотой холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж өгөх 

талаар банкинд бичгээр эсхүл ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан хүсэлт гаргах;  

3.2.8. Урамшуулалт төлбөрийн карт эзэмшигч нь зөвхөн банктай гэрээ бүхий КҮБ-д 

оноог зарцуулж ашиглах. 

3.2.9. Карт эзэмшигч өөрийн картын гүйлгээний мэдээллийг “Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татварын урамшууллын систем”-д хамрагдах зорилгоор Татварын ерөнхий газарт илгээх, 

цуцлах хүсэлт гаргах. 

3.3. Карттай холбоотой дараах нэмэлт үйлчилгээг банкны аль ч салбар дээр ирж авах 

эрхтэй. Үүнд:  

3.3.1 Хүчинтэй хугацаа дууссан, алдсан гээсэн, гэмтсэн картыг дахин хэвлүүлж авах;  

3.3.2 Пин кодыг шинэчилж авах;   

3.3.3 Интернэтээр дансны хуулга харах, гар утаснаас дансны үлдэгдэл шалгах 

үйлчилгээнд бүртгүүлэх; 

3.3.4 Картын гүйлгээний мэдээллийг гар утас болон и-мэйлээр хүлээн авах 

үйлчилгээнд бүртгүүлэх;   

3.3.5 Картаар өдөрт зарцуулах гүйлгээний лимитийг өөрчлүүлэх;  

3.3.6 Карт эзэмшигчийн хаяг, утас, бусад мэдээллийг өөрчлүүлэх;  

3.3.7 Дансны хуулга, тодорхойлолт гаргуулах;  

3.3.8 Картын төлөв өөрчлүүлэх;  

3.3.9 Данснаас тогтмол шилжүүлэг хийлгэх хүсэлт гаргах; 

Дөрөв. Картаар хийх гүйлгээнд тавих хязгаарлалт 

4.1. Картаар хийгдэх гүйлгээ, төлбөр тооцооны аюулгүй байдлыг хангах үүднээс банк 

карт эзэмшигчийн картаар өдөрт хийгдэх гүйлгээнд дараах хязгаарлалтуудыг тогтоох 

эрхтэй. Үүнд:   

4.1.1. Үйлчилгээний байгууллага, банк болон бусад банкны харъяа салбар, тооцооны 

төвөөр үйлчлүүлэх мөнгөн гүйлгээний тоо, гүйлгээний дүнгийн дээд хэмжээ;  

4.1.2. АТМ-аас авах бэлэн мөнгөний дээд хэмжээ;   

4.1.3. АТМ-аар өдөрт үйлчлүүлэх гүйлгээний тоо;   

4.1.4. АТМ-д PIN кодоо зөв оруулах оролдлогын тоо.   

4.2. Карт эзэмшигч нь Гэрээний 4.1 дэх хэсэгт заасан хязгаарлалтуудыг өөрчлүүлэх 

тухай хүсэлтээ ХХБ-ны аль нэг салбар дээр өгөх бөгөөд харилцагчийн гүйлгээний түүх 

болон бусад мэдээллийг үндэслэн банк шийдвэрээ гаргах ба шийдвэрийн дагуу банкны 

эрх бүхий ажилтан өөрчилнө.  

4.3. Карт эзэмшигч нь Гэрээний 4.1.1-4.1.4 дэх хэсэгт заасан хязгаарлалтыг яаралтай 

өөрчлүүлэх тухай хүсэлтээ өөрийн ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр, утсаар болон электрон 

хаягаар гаргасан тохиолдолд гүйлгээний түүх болон бусад мэдээллийг үндэслэн түр 

хугацаагаар өөрчлөх эсэх талаар банк шийдвэр гаргах ба шийдвэрийн дагуу банкны эрх 

бүхий ажилтан өөрчилнө. 

Тав. Гэрээ дуусгавар болох 

5.1. Энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болсноос хойш аль нэг талаас гэрээг цуцлах тухай 

бичгээр хүсэлт гаргах хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байх ба дараах тохиолдолд гэрээг 

цуцалж гэрээний хугацааг дуусгавар болгоно.   

5.1.1. Нэг талаас карт эзэмшигчийн өөрийн хүсэлтээр, нөгөө талаас банкны нэг талын 

санаачилгаар карт эзэмшигчийн карт эзэмших эрхийг зогсоож, дансыг хааснаар энэхүү 

гэрээний хугацааг дуусгавар болсонд тооцно.  

5.1.2. Хэрвээ карт эзэмшигч нь картын данстай холбогдох аливаа өр төлбөрийг бүрэн 

барагдуулаагүй бол тухайн төлбөрийг хүүгийн хамт бүрэн барагдуулж дуустал картын 

дансанд хаалт тавьж, барагдуулж дууссан өдрөөс гэрээг цуцалж, гэрээний хугацааг 

дуусгавар болсонд тооцно.   

5.1.3. Энэхүү гэрээг аль нэг талын санаачилгаар цуцалснаар дуусгавар болно.    

Зургаа. Маргаан шийдвэрлэх 

6.1. Картын төлбөр, тооцоотой холбоотой карт эзэмшигч болон банкны гэрээт КҮБ-ын 

хооронд үүссэн маргаантай асуудлыг карт эзэмшигч, КҮБ-ын аль нэг талын хүсэлтээр 3 

талын оролцоотойгоор хамтран зөвшилцөх журмаар шийдвэрлэнэ.   

6.2. Гадаадын улс оронд карт эзэмшигчийн хийсэн гүйлгээтэй холбоотой маргаантай 

гүйлгээ гарсан тохиолдолд Виза Ворлдвайд, Мастеркарт Ворлдвайд болон ЮнионПэй 

байгууллагуудын маргаантай гүйлгээ шалгаж шийдвэрлэх журмуудын дагуу 

шийдвэрлэнэ.      

6.3. Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гарах аливаа маргааныг талууд зөвшилцөх 

журмаар шийдвэрлэнэ.   

6.4. Хэрэв энэ гэрээний 6.1, 6.2, 6.3-д заасан журмаар маргааныг шийдэж чадахгүй бол 

Монгол Улсын  Шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.   

Долоо. Хариуцлага 

7.1. Карт эзэмшигч өөрийн карт (ууд)-ын болоод нэмэлт карт (ууд)-аар хийсэн 

/хийгдсэн, хийх/ төлбөр тооцоо, үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийг банк болон түүний 

үйлчилгээний байгууллага, бусад харилцагч байгууллага, банкуудын өмнө бүрэн хүлээж 

хариуцна.    

7.2. Карт эзэмшигч өөрийн картын найдвартай байнгын ажиллагааны дагуу картын ар 

талд баталгаат гарын үсгийг зурах, пин код, хүчинтэй хугацааны дуусах хугацааг анхаарч 

үйлчлүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд банкинд тухай бүр нь мэдэгдэж картаа 

шалгуулах, картын хугацааг сунгуулах, дахин хэвлүүлэх, пин кодыг шинээр авах үүрэгтэй 

ба шалгаагүй, банкинд мэдэгдээгүйгээс болж өөрт учирсан аливаа хохирол, маргаантай 

асуудлыг харилцагч өөрөө хариуцах ба банк хариуцахгүй.   

7.3. Виза, Мастер, ЮнионПэй картын сүлжээнд карт эзэмшигчийн хийсэн гүйлгээ 

тухайн валютын төрөл, ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан үүсч болох ханшийн зөрүү 

болон Виза, Мастер, ЮнионПэй интернэйшнлээс банкны хүү, шимтгэлийн eрөнхий 

нөхцөлөөс гадна нэмж тооцох үйлчилгээний нэмэгдэл төлбөр, хураамж, шимтгэлийг Карт 

эзэмшигч бүрэн хариуцна.  

7.4. Банкны сүлжээнээс гадна буюу Виза, Мастер болон ЮнионПэй картын сүлжээнд 

олон улсын банк, санхүү, үйлчилгээний газар хийсэн карт эзэмшигчийн гүйлгээнд 

тэдгээрээс нэмж тооцсон /тооцох/ төлбөр, хураамж, шимтгэлийг тухайн бүс нутаг, улсын 

банкны болоод санхүү, бизнесийн байгууллагын дотоод журам, зохицуулалтын дагуу 

тооцогдох тул үүнийг банк хариуцахгүй. 

7.5. Карт эзэмшигч өөрийн бүртгэлтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан карт 

захиалсан бөгөөд тухайн картыг өөр хүнд хүлээлгэн өгөх хүсэлт гаргасан, эсхүл дансаар 

цалин олгох гэрээт байгууллагын ажилтны картыг тухайн байгууллагаас томилогдсон 

ажилтанд шилжүүлсэн бол тус хэвлэгдсэн картыг өөр хүнд хүлээлгэн өгсөнтэй холбогдон 

гарах, гарч болзошгүй аливаа эрсдэл, хохирол, зардлыг карт эзэмшигч бүрэн хариуцах 

бөгөөд банк картыг өөр хүнд хүлээлгэн өгсөнтэй холбоотой ямарваа нэгэн үүрэг, 

хариуцлага хүлээхгүй.  

7.6. Карт эзэмшигч өөрийн гэрийн хаяг, гар утас, гэрийн утас, и-мэйл хаяг зэрэг карт 

эзэмших хүсэлтэд бөглөж өгсөн мэдээллүүд өөрчлөгдсөн даруйд Банкинд мэдэгдэж байх 

үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс болж үүссэн хохирлыг банк хариуцахгүй.    

Найм. Бусад зүйл 

8.1. Талууд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа хэдийд ч гаргаж болох бөгөөд 

нэмэлт гэрээг бичгээр үйлдсэнээр гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.  

8.2. Банк нь энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд гэрээг шинэчлэгдсэнд 

тооцно.  

8.3. Энэхүү гэрээ нь карт эзэмшигч гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг даран 

баталгаажуулснаар эсвэл өөрийн бүртгэлтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан 

гэрээг зөвшөөрсөн бол хүчин төгөлдөр болно. “Төлбөрийн дебит карт эзэмших хүсэлт” нь 

гэрээний салшгүй хэсэг байна. 

8.4. Харилцагч өөрийн бүртгэлтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээгээр карт захиалсан бол 

Харилцагчийн нэвтрэх нэр, нэвтрэх нууц үг, гүйлгээний нууц дугаар болон нэг удаагийн 

нууц дугаарууд нь харилцагчийн төлөөлүүлэх бүрэн эрхийг баталгаажуулахад хэрэглэгдэх 

албан ёсны баталгаат тэмдгийн дардас, мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий 

этгээдийн банкинд бүртгүүлсэн гарын үсгийн адил хүчин төгөлдөр байна.   

8.5. Энэ гэрээг банк болон карт эзэмшигч тус бүр нэг нэг хувийг хадгална. 

8.6. “Харилцагч Банкны лавлах 19001977, 70161988, info@tdbm.mn, 

callcenter@tdbm.mn сувгаар дамжуулан Банкин дахь өөрийн эзэмшдэг хугацаатай 

хадгаламжийн данс руу болон өөрийн хамтран эзэмшдэг хүүхдийн хугацаатай 

хадгаламжийн дансанд тогтмол шилжүүлгийн үйлчилгээнд бүртгүүлэх, энэхүү гэрээнд 

заасан дансанд бүртгэлтэй бүх тогтмол шилжүүлгийн үйлчилгээний хугацааг сунгах, 

Банкны лавлахаар бүртгүүлсэн тогтмол шилжүүлгийн үйлчилгээг цуцлах зэрэг үйлчилгээг 

авахдаа Банкинд бүртгэлтэй өөрийн цахим шуудангийн хаяг, утасны дугааруудыг 

ашигласан нь Банкинд хэрэглэгдэх эрх бүхий этгээдийн баталгаат гарын үсгийн маягийн 

адил хүчин төгөлдөр байна.” 

Гэрээ байгуулсан: 

Гэрээний нөхцлийг бүрэн уншиж танилцсан бөгөөд гэрээний нөхцөл болон 

картын үйлчилгээний хүү, шимтгэлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаат гарын үсгээ 

зурав: 

Харилцагч ________________ /Овог:      Нэр:      /  

 

Банкийг төлөөлж____________________ / / 

 

Карт эзэмшигч нь 18 нас хүрээгүй иргэн бол түүний эцэг, эх, асран хамгаалагч, 

харгалзан дэмжигч хүлээн зөвшөөрч баталгаат гарын үсгээ зурав: 

 

Харилцагч   _____________________ /Овог......................... Нэр............................./  

 

‘Огноо:  




