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Картын гүйлгээний мэдээлэл авах 

Та ямар төрлийн гүйлгээний мэдээллийг гар утсандаа мессежээр авах талаар доорх 

сонголтуудаас сонгож банкинд хүсэлт гаргана. Үүнд: 

 5,000₮  

 25,000₮  

 50,000₮  

 100,000₮  

 200,000₮  

Буюу түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас дээш дүнтэй худалдан авалтын 

гүйлгээний мэдээллийг авах ; 

 5,000₮  

 25,000₮  

 50,000₮  

 100,000₮  

 200,000₮  

Буюу түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас дээш дүнтэй худалдан авалт болон 

АТМ-ын гүйлгээний мэдээллийг авах; 

 Картын дансанд хийгдсэн орлогын гүйлгээний талаарх мэдээллийг авах;  

 Картын хүчинтэй хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө мэдээлэл авах. 

Харилцагч та үйлчилгээнд анх бүртгүүлэхдээ дээрх  картын гүйлгээний мэдээллүүдээс 

сонгох бөгөөд таны сонгосон  гүйлгээ гарах тухай бүрт банкнаас уг гүйлгээний талаар 

мэдээллийг мессежээр мэдээллэнэ.   (Мессежээр мэдээлэл авахаас гадна имэйлээр авах 

боломжтой.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дансны үлдэгдэл шалгах 

Гар утасны Message цэсэнд хандан өөрийн үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд сонгосон нууц 

дугаарыг бичиж 133133 тусгай дугаарт илгээнэ. Хариу мессежээр таны дансны үлдэгдэл 

очно. 

Жишээ нь: 

Харилцагч анх үйлчилгээнд бүртгүүлэхдээ өөрийн дансыг төлөөлөх нууц дугаараа 99 гэж 

сонгосон гэж үзье. Тэгвэл 99 гэсэн энэхүү нууц дугаараа мессежээр бичиж 133133 дугаарт 

илгээнэ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



СКАЙМЕДИА дөрвөлсөн үйлчилгээн дэхь “ТВ БАНК” цахим төлбөрийн 

үйлчилгээ 

“ТВ БАНК” гэж юу вэ? 

Монголд анх удаа СКАЙМЕДИА болон Худалдаа Хөгжлийн банк хамтран “ТВ БАНК” 

үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүллээ. Телевиз, банкны үйлчилгээг хослуулсан энэхүү шийдэл 

нь хэрэглэгчдэд илүү хялбар хэрэглээг санал болгож буй юм.  

 

Энэ үйлчилгээгээр дамжуулан, хэрэглэгчид банкинд дугаарлан зогсох цаг заваа хэмнэж, 

төлбөрөө зурагтаараа шууд төлөх боломжтой болж байгаа юм.  

 “ТВ Банк” үйлчилгээний хэрэглэгч болохын тулд та: 

Үүний тулд та Худалдаа, хөгжлийн банкны МЕССЕЖ БАНК үйлчилгээнд СКАЙМЕДИА 

гэрээний дугаараа бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. 

МЕССЕЖ БАНК үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг 

Банкны салбар дээр бүртгүүлэх бол: 

 Иргэний үнэмлэхийн хамт очиж бүртгүүлнэ.  

Зайнаас бүртгүүлэх бол: 

 19001977 лавлах утсанд ХХБ-нд бүртгэлтэй дугаараас холбогдож бүртгүүлнэ. 

 Мэйл хаяг руу банкинд бүртгэлтэй мэйл хаягнаасаа үйлчилгээнд бүртгүүлэх 

хүсэлтээ явуулна. 



 “ТВ БАНК” үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?   

 Зурагтынхаа Menu хэсэгт байршсан  “Өдөр тутам” цэсний “ТВ БАНК” 

үйлчилгээг сонгоно уу.  

 

 Ингэснээр төлбөрийн мэдээллийг харуулсан цонх гарч ирэх бөгөөд  хэрэв та 

төлбөрөө төлөхийг хүсвэл, “Төлбөр төлөх” товчийг дарна уу.  

 Төлбөр төлөх банкаа сонгоод, удирдлагын товчийг дарж, дараагийн хуудсанд 

шилжинэ.  

 Худалдаа хөгжлийн банкнаас танд олгосон дансны төлөөлөх 2 оронтой sms пин 

кодыг удирдлаганы тоон товчлууруудын тусламжтайгаар оруулаад “Тийм” 

товчийг дарна.  /Хэрвээ танд sms пин код байхгүй бол “Цуцлах” товчийг дарах 

бөгөөд Худалдаа хөгжлийн банктай холбогдон кодоо авна./ 

  SMS пин кодоо оруулсны дараа таны утсанд 4 оронтой тоо ирэх бөгөөд уг 

идэвхжүүлэх тоо удирдлаганы тоон товчлууруудын тусламжтайгаар оруулаад 

“Тийм” товчийг дарна.  

 Дэлгэц дээр гүйлгээ баталгаажуулах буюу төлбөр төлөхийг асуусан сонголт гарч 

ирнэ. Төлбөрөө төлөх бол “Тийм” товчийг дарна.  

 Үүний дараа танд төлбөр амжилттай хийгдсэн талаарх мэдээлэл харагдана.  

Үйлчилгээний шимтгэл 
ТВ Банк үйлчилгээнд хамрагдахад та ямар нэгэн хураамж төлөхгүй бөгөөд зөвхөн төлбөр 

төлөхөд гүйлгээний шимтгэл 100-н төгрөг бодогдоно. 

 

 

 

 

 

 

 



Нэгж цэнэглэх 

Ярианы карт худалдан авах бол: 

Та гар утасныхаа мессеж бичих хэсэгт өөрийн худалдан авах гэж буй ярианы картын 

төрлөө сонгож, доорх форматын дагуу мессеж бичин 133133 дугаарт илгээхэд таны утсанд 

картын 10 оронтой нууц дугаар мессежээр ирнэ. (Хэрэв та төлбөрийн карт зэмшигч бол 

зөвхөн үндсэн данснаасаа ярианы карт худалдан авах боломжтой. Иймд мессеж хүсэлтээ 

133133 руу илгээхдээ үндсэн дансныхаа төлөөлөх тоо буюу нууц дугаарыг илгээнэ үү). 

Жишээ нь: Та 10 000 төгрөгийн үнэтэй SkyCall 6000 нэгжтэй 30 хоногтой карт худалдан 

авах гэж байгаа бөгөөд таны төлөөлөх тоо буюу нууц дугаар тань 25 бол мессежийг доорх 

загварын дагуу бичиж явуулна. 

 

Хоноггүй ярианы карт худалдан авах бол Т үсэг, зай авалгүйгээр худалдан авах гэж буй 

ярианы картынхаа үнийн дүнг бичиж зай аваад, Р үсэг зай авалгүйгээр төлөөлөх тоо буюу 

нууц дугаараа бичнэ. 

Жишээ нь: 5 000 төгрөгийн SkyPhone 5 000 нэгжтэй хоноггүй карт худалдан авах гэж 

байгаа бөгөөд таны төлөөлөх тоо буюу нууц дугаар тань 25 байг, тэгвэл доорх үйлдлийн 

дагуу 133133 дугаар руу мессеж илгээнэ. 



 

Картын төрлүүд болон мессеж бичих заавар: 

ҮНЭ НУУЦ ДУГААР МЕССЕЖ БИЧИХ ХЭЛБЭР 

Хугацаагүй нэгжийн картууд 

500 ₮ 500 нэгжтэй хоноггүй карт Т500 Р[нууц дугаар] 

1000 ₮ 1000 нэгжтэй хоноггүй карт Т1000 Р[нууц дугаар] 

2000₮ 2000 нэгжтэй хоноггүй карт Т2000 Р[нууц дугаар] 

5000₮ 5000 нэгжтэй хоноггүй карт Т5000 Р[нууц дугаар] 

10000₮ 10000 нэгжтэй хоноггүй карт Т10000 Р[нууц дугаар] 

SkyCall үйлчилгээний картууд 

3000 ₮ SkyCall 3000 нэгжтэй 30 хоногтой карт Т3000 D30 Р[нууц дугаар] 

7000 ₮ SkyCall 7000 нэгжтэй 70 хоногтой карт Т7000 D70 Р[нууц дугаар] 

15500₮ SkyCall 15500 нэгжтэй 155 хоногтой карт Т15500 D155 Р[нууц дугаар] 

18000₮ SkyCall 18000 нэгжтэй 180 хоногтой карт Т18000 D180 Р[нууц дугаар] 

D20 үйлчилгээний картууд 

3000₮ D20 3000 нэгжтэй 30 хоногтой карт Т3000 D30 Р[нууц дугаар] 

6000₮ D20 5000 нэгжтэй 60 хоногтой карт Т6000 D60 Р[нууц дугаар] 

14000₮ D20 12000 нэгжтэй 120 хоногтой карт Т14000 D120 Р[нууц дугаар] 

Skyphone үйлчилгээний картууд 

10000₮ SkyPhone 7000 нэгжтэй 30 хоногтой карт Т10000 D30 Р[нууц дугаар] 

19500₮ SkyPhone 16500нэгжтэй 45 хоногтой карт Т19500 D45 Р[нууц дугаар] 

36000₮ SkyPhone 33000 нэгжтэй 90 хоногтой карт Т36000 D90 Р[нууц дугаар] 

SmartCard Олон улсын ярианы картууд 

10000₮ Олон улсын ярианы 10000₮-н карт SMART10000 Р[нууц дугаар] 

5000₮ Олон улсын ярианы 5000₮-н карт SMART5000 Р[нууц дугаар] 

3000₮ Олон улсын ярианы 3000₮-н карт SMART3000 Р[нууц дугаар] 

1500₮ Олон улсын ярианы 1500₮-н карт SMART1500 Р[нууц дугаар] 

Хятад улс руу ярих NiHaoZhongGuo карт 

5000₮ Хятад улс руу ярих 5000₮-н карт CHINA5000 Р[нууц дугаар] 

3000₮ Хятад улс руу ярих 3000₮-н карт CHINA3000 Р[нууц дугаар] 



Форматын дагуу бүх бичиглэлийг үнэн зөв бичсэн бол Банкны тусгай дугаар 133133 

дугаар руу илгээнэ. Таны гар утсанд ярианы картын 10 оронтой дугаар мессежээр ирнэ. 

Ярианы төлбөр төлөх 

Ярианы төлбөрөө төлөх бол: 

Гар утасныхаа мессеж бичих хэсэгт нэвтэрч, B үсэг, зай авалгүйгээр ярианы төлбөрийн 

дүн, зай аваад P үсэг,төлөөлөх тоо буюу нууц дугаарыг бичиж 133133 дугаарт илгээхэд 

төлбөр амжилттай төлөгдсөн талаарх мэдээллийг мессежээр танд мэдэгдэнэ. 

Жишээ нь: Таны ярианы төлбөр 2012 оны 6-р сард 15 000 төгрөг гарсан бөгөөд таны 

төлөөлөх тоо буюу нууц дугаар тань 25 байг. Тэгвэл та доорх үйлдлийн дагуу мессеж 

илгээнэ. Амжилттай болсон үед таны данснаас 15 000 төгрөг хасагдана. 

 

Анхааруулга:  
Таны гар утас илгээсэн мессежээ автоматаар хадгалдаг бол 133133 дугаарт илгээсэн 

мессежүүдээ нэг бүрчлэн устгана уу. Учир нь таны төлөөлөх тоо буюу нууц дугаарыг хэн 

нэгэн этгээд мэдсэн тохиолдолд таны утсыг ашиглан ярианы карт худалдан авах 

боломжтой учраас өөрийн нууц дугаарыг чанд нууцлана уу 

 

 

 

 



Валютын ханшийн мэдээлэл авах 

Худалдаа, хөгжлийн банкны Валютын ханшийн мэдээлэл авах бол гар утасны Message 

цэсэнд хандан тухайн валютын товчилсон тэмдэглэгээг бичиж 133133 тусгай дугаарт 

илгээнэ. /USD, EUR, CNY, GBP … гэх мэт/ Хариу мессежээр уг валютын ХХБ-ны  бэлэн 

болон бэлэн бус ханш очно. 

 

АТМ-ын байршлын мэдээлэл авах 

Худалдаа, хөгжлийн банкны АТМ-ын байршлын мэдээллийг авахын тулд гар утасныхаа 

Message цэсэнд хандан ATM гэж бичээд нэг зай аваад байршлын мэдээлэл авах гэж буй 

дүүргийн товчилсон нэрийг бичиж 133133 тусгай дугаарт илгээнэ. 

Жишээ нь:  
Харилцагч Баянгол дүүрэгт байрлах АТМ-ын мэдээллийг авахыг хүсч байгаа бол 

мессежээр АТМ BGD гэж бичиж 133133 дугаарт илгээхэд хариу мессежээр тус дүүрэгт 

байрлаж байгаа цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа АТМ-ын нэрс очих болно. 

 

 


