
БРИТТО ТӨЛБӨРИЙН 
КАРТУУД



УРАМШУУЛАЛТ МЕРЧАНТУУД

Классик картаараа дараах байгууллагуудад үйлчлүүлээд 
3%-ийн буцаан олголт аваарай.

20,000₮-өөс дээш гүйлгээнд буцаан олголт олгох ба нэг харилцагчид 
олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ сард 200,000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 1-р сарын 31-нийг дуустал



Happy art  Happy pay

Нөхцөл 2 жил 3 жил 4 жил

Үнэ Ам.доллар, 
Төгрөг, Евро 10,000₮ 12,000₮ 15,000₮

Дансны доод үлдэгдэл 5$; 10,000₮; 5€

ХӨНГӨЛӨЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛАЛ

Visa International байгууллагаас тогтмол зарлагдаж буй 
хөнгөлөлтөд хамрагдана.  / www.visa.mn /

ДАВУУ ТАЛ

· “HАPPY ART” хэв маяг бүхий гоёмсог загвартай;

· Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх 
боломжтой;

· Төгрөг, ам.доллар, еврогийн данснуудаас сонгон картаа 
захиалах боломжтой;

· PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологийг 
агуулсан;

· EMV чип технологиор хамгаалагдсан;

· Зээлийн эрх нээлгэх боломжтой;

· Дэд карт эзэмшигчтэй болох боломжтой;

· Харилцагчийн хүсэлтээр лимитийг тохируулах, өсгөх 
боломжтой;

· TDB online үйлчилгээгээр дамжуулан зайнаас захиалах 
боломжтой;

· Захиалсан картаа карт хүргэлтийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан шуудангаар хүссэн хаягтаа хүргүүлэн авах 
боломжтой.

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Буцаан 
олголтын хувь

Урамшуулалт 
мерчантууд

Бүх төрлийн 
үйлчилгээ 3%



УРАМШУУЛАЛТ МЕРЧАНТУУД

Лэйди лояалти  картаараа дараах байгууллагуудад үйлчлүүлээд 
5%-ийн буцаан олголт аваарай.

20,000₮-өөс дээш гүйлгээнд буцаан олголт олгох ба нэг харилцагчид 
олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ сард 200,000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 1-р сарын 31-нийг дуустал



Happy art  Happy pay

ХӨНГӨЛӨЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛАЛ

Visa International байгууллагаас тогтмол зарлагдаж буй 
хөнгөлөлтөд хамрагдана.  / www.visa.mn /

ДАВУУ ТАЛ

· “HАPPY ART” хэв маяг бүхий гоёмсог загвартай;

· Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх 
боломжтой;

· Бүсгүйчүүдэд зориулсан урамшуулалт төлбөрийн карт;

· Банкны хөнгөлөлттэй 100 гаруй үйлчилгээний 
байгууллагаар 3-10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх  боломжтой;

· Төгрөг, ам.доллар, данснуудаас сонгон картаа захиалах 
боломжтой;

· PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологийг 
агуулсан;

· EMV чип технологиор хамгаалагдсан;

· Зээлийн эрх нээлгэх боломжтой;

· Дэд карт эзэмшигчтэй болох боломжтой;

· Харилцагчийн хүсэлтээр лимитийг тохируулах, өсгөх 
боломжтой;

· TDB online үйлчилгээгээр дамжуулан зайнаас захиалах 
боломжтой;

· Захиалсан картаа карт хүргэлтийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан шуудангаар хүссэн хаягтаа үнэгүй хүргүүлэн 
авах боломжтой.

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Хөнгөлөлтийн  
хувь

МТ ШТС 1%

Lady Мерчант 
байгууллагууд

Төрөл бүрийн 
үйлчилгээ 3-10%

Сүши Херо Бар, ресторан 5%

Нөхцөл 2 жил 3 жил 4 жил

Үнэ Ам.доллар, 
Төгрөг, Евро 20,000₮ 25,000₮ 30,000₮

Дансны доод үлдэгдэл 5$; 10,000₮; 5€

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Буцаан 
олголтын хувь

Урамшуулалт 
мерчантууд

Төрөл бүрийн 
үйлчилгээ 5%



УРАМШУУЛАЛТ МЕРЧАНТУУД

Алтан картаараа дараах байгууллагуудад үйлчлүүлээд 
5%-ийн буцаан олголт аваарай.

20,000₮-өөс дээш гүйлгээнд буцаан олголт олгох ба нэг харилцагчид 
олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ сард 200,000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 1-р сарын 31-нийг дуустал



Happy art  Happy pay

ХӨНГӨЛӨЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛАЛ

Visa International байгууллагаас тогтмол зарлагдаж буй 
хөнгөлөлтөд хамрагдана.  / www.visa.mn /

ДАВУУ ТАЛ

· “HАPPY ART” хэв маяг бүхий гоёмсог загвартай;

· Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх 
боломжтой;

· Төгрөг, ам.доллар, еврогийн данснуудаас сонгон картаа 
захиалах боломжтой;

· PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологийг 
агуулсан;

· EMV чип технологиор хамгаалагдсан; 

· Зээлийн эрх нээлгэх боломжтой;

· Дэд карт эзэмшигчтэй болох боломжтой;

· Харилцагчийн хүсэлтээр лимитийг тохируулах, өсгөх 
боломжтой;

· TDB online үйлчилгээгээр дамжуулан зайнаас захиалах 
боломжтой;

· Захиалсан картаа карт хүргэлтийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан шуудангаар хүссэн хаягтаа үнэгүй хүргүүлэн 
авах боломжтой; 

· Хөнгөлөлт, урамшууллын хувь өндөр.

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Хөнгөлөлтийн  
хувь

Шангри-Ла     
Apple store Дэлгүүр 3%

Минт клуб Бар, ресторан 5%

Сүши Херо Бар, ресторан 5%

Магнолий салон Гоо сайхан 10%

Нөхцөл 2 жил 3 жил 4 жил

Үнэ Ам.доллар, 
Төгрөг, Евро 20,000₮ 30,000₮ 40,000₮

Дансны доод үлдэгдэл 5$; 10,000₮; 5€

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Буцаан 
олголтын хувь

Урамшуулалт 
мерчантууд

Бүх төрлийн 
үйлчилгээ 5%



УРАМШУУЛАЛТ МЕРЧАНТУУД

Платинум картаараа дараах байгууллагуудад үйлчлүүлээд 
10%-ийн буцаан олголт аваарай.

20,000₮-өөс дээш гүйлгээнд буцаан олголт олгох ба нэг харилцагчид 
олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ сард 200,000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 1-р сарын 31-нийг дуустал



Happy art  Happy pay

ХӨНГӨЛӨЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛАЛ

Visa International байгууллагаас тогтмол зарлагдаж буй 
хөнгөлөлтөд хамрагдана.  / www.visa.mn /

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Хөнгөлөлтийн  
хувь

Шангри-Ла     
Apple store Дэлгүүр 3%

Минт клуб Бар, ресторан 5%

Сүши Херо Бар, ресторан 5%

Магнолий салон Гоо сайхан 10%

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Буцаан 
олголтын хувь

Урамшуулалт 
мерчантууд

Бүх төрлийн 
үйлчилгээ 10%

Нөхцөл 4 жил

Жилийн 
хураамж Ам.доллар, Төгрөг 250,000₮

Дансны доод үлдэгдэл $5, 10,000₮

ДАВУУ ТАЛ

• “HАPPY ART” хэв маяг бүхий үнэ цэнтэй загвартай;

• Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх 
боломжтой;

• Төгрөг, ам.долларын данснуудаас сонгон картаа захиалах 
боломжтой;

• PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологийг 
агуулсан;

• EMV чип технологиор хамгаалагдсан;

• Дэд карт эзэмшигчтэй болох боломжтой;

• Харилцагчийн хүсэлтээр лимитийг тохируулах, өсгөх 
боломжтой;

• Гадаадад зорчигчдын иж бүрэн даатгалд үнэгүй хамрагдах 
боломжтой;

• Олон улсын 1100 гаруй нисэх буудлын VIP хүлээлгийн 
танхимаар үйлчлүүлэх Lounge Key үйлчилгээг ашиглах;

• Дээд зэрэглэлийн “Консиерж үйлчилгээ” буюу мэдээлэл 
өгөх, зуучлах, захиалга авах үйлчилгээг дэлхийн хаанаас 
ч авах боломжтой;

• Захиалсан картаа карт хүргэлтийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан шуудангаар хүссэн хаягтаа үнэгүй хүргүүлэн 
авах боломжтой.



УРАМШУУЛАЛТ МЕРЧАНТУУД

Бизнес картаараа дараах байгууллагуудад үйлчлүүлээд 
3%-ийн буцаан олголт аваарай.

20,000₮-өөс дээш гүйлгээнд буцаан олголт олгох ба нэг харилцагчид 
олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ сард 200,000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 2022 оны 1-р сарын 31-нийг дуустал



Нөхцөл Дебит Кредит

Хугацаа 4 жил 4 жил

Жилийн хураамж 20,000₮ 30,000₮
Өмнөх сарын ашигласан 

дүнгээс эргэн төлөх 
төлбөр (хамгийн багадаа)

- 20%

Өмнөх сарын ашиглалтаа 
эргэн төлөх өдөр - Сар бүрийн           

5,15-ны өдөр

Картаа худалдан авалтын 
гүйлгээнд ашигласан 
тохиолдолд хүүнээс 

чөлөөлөх хугацаа
- 35-45 хоног

Зээлийн эрхийн лимит -
Санхүүгийн 
үзүүлэлтээс 

хамаарч тогтооно

Зээлийн хүү (жилийн) - 21.6%

ХӨНГӨЛӨЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТЫН УРАМШУУЛАЛ

Visa International байгууллагаас тогтмол зарлагдаж буй 
хөнгөлөлтөд хамрагдана.  / www.visa.mn /

ХЭРЭГЛЭЭ

· Картын төлбөрийг тухайн байгууллага хугацаандаа 
багтааж төлснөөр хүүгүй зээлийг байнга ашиглах 
боломжтой;

· Илүү зардал гаргах шаардлагагүй бөгөөд байгууллагын 
хэрэгцээгээ бүрэн хянах боломжтой;

· Байгууллагынхаа богино хугацаатай эргэлтийн хөрөнгийг 
санхүүжүүлэх боломжтой;

· Картаар гарсан төлбөрийг дараа сард нь банкны хуулгаар 
нэхэмжлэлийн дагуу төлнө.

ДАВУУ ТАЛ

· “HАPPY ART” хэв маяг бүхий гоёмсог загвартай;

· Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх 
боломжтой;

· Төгрөг, ам.доллар, еврогийн данснуудаас сонгон картаа 
захиалах боломжтой;

· PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологийг 
агуулсан;

· EMV чип технологиор хамгаалагдсан;

· Бизнес кредит карт нь дансандаа урьдчилан бэлэн мөнгө 
байршуулахгүйгээр банкнаас тогтоосон зээлийн лимитийн 
хэмжээнд гүйлгээ хийх боломжтой.

Байгууллага Үйлчилгээний 
чиглэл

Буцаан 
олголтын хувь

Урамшуулалт 
мерчантууд

Бүх төрлийн 
үйлчилгээ 3%







Happy art  Happy pay

БРИТТО ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШСЭНЭЭР 
ДАРААХ ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛЛЫГ 
АВААРАЙ. 

Улирал бүр VISA International 
байгууллагаас зарладаг, гаднын 
орнуудад аялангаа ашиглах 
хөнгөлөлтийн олон хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдах боломжтой.

Та гоо сайхан болон эрүүл мэндийн 
чиглэлээрх БНСУ-ын томоохон 
эмнэлгүүд болон Сингапур улсын 
Raffles эмнэлгүүдэд 3-20% хүртэлх 
хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх 
боломжтой.

Гар утасныхаа камераар QR кодыг уншуулж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Гар утасныхаа камераар QR кодыг уншуулж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.



Happy art  Happy pay

РОМЕРО БРИТТО

Гар утасныхаа камераар QR кодыг уншуулж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Бразилийн зураач Ромеро Бритто нь кубизм, поп урлаг, 
граффити будгийн элементүүдийг нэгтгэн, тод өнгө, хэв 
маягийг ашиглан итгэл найдвар, аз жаргал, баяр баяслыг 
өөрийн уран бүтээлээрээ бусдад илэрхийлж, нөлөөлж чадсан 
дэлхийд танигдсан алдартай уран бүтээлч юм.  



Утас:
И-мэйл:
Вэб хаяг:

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ:

+976 1900-1977

info@tdbm.mn

www.tdbm.mn

2021.10

///  бахдал.эрдэнэс.мэдрэгч


