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Та өндөр дүнтэй арилжаа 
хийхийн тулд олон банкинд 
хандах шаардлагагүй. Нэг 
банкаар дамжуулан цахим 
талбарт хандах нь олон 
банкинд зэрэг хандсантай 
ижил үр дүнтэй .

МОНГОЛБАНК
Та валютын захын эрэлт 
нийлүүлэлт, ханшийн бодит 
мэдээллийг хүлээн авна.

Та зах зээлийн хамгийн сайн 
ханшаар арилжаанд оролцох 
боломжтой.

Харилцагчийн болон 
төлбөр тооцооны эрсдэлийг 
бууруулж өгсөн.

Цахим талбарыг сонгосноор бий болох 
давуу талууд

• Богд банк
/7577-1199/

• Голомт банк
/7011-1646/

• Капитал банк
/7000-1912/

• Капитрон банк
/11-321975/

• Төрийн банк
/11-330591/

• УБХБ
/11-312839/

• ҮХО банк
/7575-7070/

• Хаан банк
/11-332333/

• Хас банк
/7577-1188/

• ХХБ 
/11-319708/

• Чингис хаан банк
/11-318367/
 

Монголбанк:

ДАВУУ ТАЛУУД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

БАНК ХООРОНДЫН 
ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ 
ЦАХИМ ТАЛБАРЫН 

ТАНИЛЦУУЛГА

/Иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад зориулав/ 



ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ  

Банк хоорондын валют арилжааны цахим 
талбар гэж юу вэ? 

Банк хоорондын валют арилжааны цахим 
талбар дараах зарчмаар ажиллана.  

Цахим талбарт 

арилжааны 

банкууд шууд 

оролцох эрхтэй. 

 Банк хоорондын гадаад 

в а л ю т ы н  а р и л ж а а г 

Блүүмберг терминалаар 

дамжуулан хийх цомхон 

хэмжээний биржийн систем 

юм .  

 Харин харилцагч та арилжааны банкуудаар 

дамжин оролцох боломжтой.  

Харилцагч Банк  

Цахим талбар 

 

Мэдээлэл авах 

Даваа - Баасан гараг бүр 

ажлын өдрүүдэд ажиллана. 

10:00-16:30 цаг хүртэл 

ажиллана.  

₮ USD-MNT ба CNY-MNT 

хослол арилжаалагдана.  

Арилжааны захиалгын 

хэмжээ 100,000 нэгж 

валютаас багагүй байна.  

Төлбөр тооцоо дараагийн 

ажлын өдөр 09:30 цагт 

хийгдэнэ.  

 

Иргэн, ААНБ, ББСБ арилжаа 

хийхдээ банкуудтай дээрх 

Иргэн, ААНБ, ББСБ цахим талбарт дараах 
дарааллаар оролцоно.  

Харилцагч банкиндаа хандах  

(Нийт 11 банк оролцож байна) 1 

Санал оруулах, эсвэл идэвхтэй 

саналыг биелүүлэх замаар 

арилжаанд оролцох 3 

Цахим талбарын эрэлт, 

нийлүүлэлт, ханшийн мэдээллийг 

авах 2 

Арилжаа хийгдсэн эсэх 

мэдээллийг банкнаас авах  4 

Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх  5 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараагийн 
хуудсан дахь банкуудын Хөрөнгө 
зохицуулалтын газартай холбогдож авна 
уу.  

Санал оруулах 

Арилжаа хийх 
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