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ГЭРЭЭТ ХАМТРАГЧ/ТӨЛӨӨЛӨГЧ
ДАНСАА УДИРДАХ ГАРЫН АВЛАГА

Хэрхэн гэрээт хамтрагч болох вэ?
1. Онлайнаар хүсэлтээ илгээх
https://merchant.monpay.mn/mn/online-register
2. Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1199, digitalbusiness@mobicom.mn
хаягаар хандах
3. Гэрээт хамтрагч хариуцсан багаас таны хүсэлтийн дагуу холбогдож “Цахим
мөнгө хүлээн авагчийн гэрээ”-г байгуулна.
4. Гэрээт хамтрагч байгууллагын Монпэй дансыг захиран зарцуулах, хянах эрх
бүхий албан тушаалтны мэдээллийг захирлын гарын үсэг, компанийн
тамгаар баталгаажуулна.

Монпэй данс удирдах заавар
1. Гэрээ байгуулсан гэрээт хамтрагч буюу мерчантийн
(иргэн/байгууллага) Монпэй данс нээж, эрх бүхий албан
тушаалтанд https://merchant.monpay.mn/-д нэвтрэн дансаа
удирдах нэвтрэх нэр, нууц үгийг үүсгэн өгнө.
2. Мерчант нь https://merchant.monpay.mn хаягаар хандаж
системээс илгээсэн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг оруулж вэб
рүү нэвтэрнэ.
• Системээс илгээгдсэн нэвтрэх нэр, нууц үгийг бусдад
задруулахгүй бөгөөд нэвтэрч орсны дараа заавал солино.
• Хэрвээ нэвтрэх нэр, нууц үгээ мартсан бол 75752255,
e-money@mobicom.mn хаягт хандан эрхээ сэргээлгэнэ.
3. Вэбд нэвтэрсний дараа та 4 оронтой гүйлгээний ПИН кодоо
шинээр үүсгэнэ.
• Гүйлгээний ПИН код гэдэг нь таны Монпэй данснаас
банкны данс руу шилжүүлэг хийхэд ашиглагдах нууцлалын
код юм. Та Пин кодоо бусдад алдахаас сэргийлж сайтар
нууцална уу.
• Та тохиргоо цэснээс гүйлгээний ПИН кодоо солих
боломжтой.
САНАМЖ:
Та нэвтрэх нууц үг болон пин кодоо 5 удаа буруу оруулвал таны нууц үг блоклогдоно.
1800-1199, 75752255, e-money@mobicom.mn хаягт хандан сэргээлгэнэ.

Мерчант вэбсайтын боломжууд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Салбар үүсгэх – Борлуулалтын цэгийн тоогоор салбар үүсгэх
Үлдэгдэл шалгах – Монпэй дансны үлдэгдлээ хянах
Гүйлгээний тайлан харах – Борлуулалт болон зарцуулалтын тайланг харах
Урамшууллын бүтээгдэхүүн оруулах, хөнгөлттэй үнээр борлуулах
Гүйлгээ хяналтын тохиргоо хийх
Монпэй данснаас банкны данс руу шилжүүлэг хийх
Дашбоард – Борлуулалтын дашбоард харах
Демографик – Хэрэглэгчийн демографик мэдээлэл харах
Нууц үг солих, Гүйлгээний ПИН код солих

1. Салбар үүсгэх
Мерчант нь өөрийн үйлчилгээний салбар, нэгжийг ШИНЭ САЛБАР-аар бүртгэх боломжтой. Бүртгэл амжилттай
хийснээр тухайн салбар нь өөрийн нэвтрэх эрхтэй болно.

Үүссэн салбаруудын жагсаалт дараах байдлаар харагдана.

2. Үлдэгдэл шалгах
Хамтрагч байгууллага нь нүүр хуудаснаас дансны үлдэгдлээ шалгах боломжтой. Гэрээт хамтрагч болон
төлөөлөгчийн 2 болон түүнээс дээш данстай бол дансаа сонгож үлдэгдлээ харна.
Данс сонгох хэсэг

Дансны мэдээлэл Тухайн дансанд хийгдэж буй гүйлгээний ерөнхий мэдээллүүд харагдана.

3. Гүйлгээний тайлан харах
Мерчант нь дансны хуулгаа хоцрогдолгүйгээр шалгах боломжтой.
Хураангуй тайлан - Сонгосон хугацааны хязгаараар тухайн дансны орлого, зарлагын мэдээллийг харна.

Дэлгэрэнгүй тайлан - Сонгосон хугацааны хязгаараар тухайн дансны орлого, зарлагын мэдээллийг
дэлгэрэнгүй цаг, минутаар татаж авах боломжтой.

Монпэй апликейшнаар хийгдсэн худалдан авалтын гүйлгээний шимтгэл гүйлгээ тутмаас тухайн агшиндаа
автоматаар суутгагдана. /Тайлангаас харах боломжтой/

4. Урамшууллын бүтээгдэхүүн оруулж, хөнгөлттэй үнээр борлуулах
Урамшууллын бүтээгдэхүүнийг доорхи мэдээллийг харгалзах талбарт оруулснаар бүртгэнэ.

5. Гүйлгээ хяналтын тохиргоо
Гүйлгээний тохиргоо бүртгэх хэсэгт хамрах хугацааг ӨДӨР/САР-аар сонгон зарлагын гүйлгээний лимит
тогтоох боломжтой.

Мөн шаардлагатай тохиолдолд салбарын ажилтнуудын дугаарын гүйлгээ хийх тохиргоог хязгаарлах бол
доорхи тохиргоог хийнэ.

6. Орлогоо банкны данс руу шилжүүлэх
Мерчант нь хүссэн үедээ 7/24 цагийн турш дурын банкны данс руугаа орлогоо шилжүүлэх боломжтой.

Шилжүүлэх Монпэй
дансаа сонгоно

ТАН кодыг оруулснаар
гүйлгээ баталгаажуулалт
руу шилжих ба та
гүйлгээний ПИН кодоор
гүйлгээ амжилттай
хийгдэнэ.

Орлого хүлээн авах
банкаа сонгоно

ТАН код гэдэг нь гүйлгээ баталгаажуулахад
ашиглагдах нэг удаагийн нууц код юм.
ТАН код авах командыг дарснаар таны
бүртгэлтэй утсанд баталгаажуулалтын
4 оронтой код ирэх ба үүнийг Тан код
хэсэгт оруулна.
Баталгаажуулах ТАН код хүлээн авах
утасны
дугаараа
бүртгүүлээгүй
тохиолдолд Мобифинансын 75752255
дугаарт ажлын цагаар хандана уу.

Өдрийн гүйлгээний лимит: 3 сая ₮
Банкны данс руу шилжүүлэх гүйлгээний шимтгэл: 300₮

7. Борлуулалтын дашбоард харах
Дашбоард цэснээс мерчантууд өөрийн Монпэй дансаар хийгдсэн худалдан авалтын мэдээллийг доорхи
байдлаар харах боломжтой.
•

Тухайн өдрийн болон сүүлийн 6 сарын худалдан
авалтын дундаж үзүүлэлтүүд:
 Хэрэглэгчийн тоо
 Гүйлгээний тоо
 Мөнгөн дүн

•

Борлуулалтын мэдээллийг нийтээр нь болон
салбар тус бүрээр сүүлийн 7 хоног, сар, жилээр
харах

•

Гүйлгээний давтамж тоогоор болон мөнгөн
дүнгээр:
 Гүйлгээний дундаж давтамж
 Гүйлгээний дундаж мөнгөн дүн

8. Хэрэглэгчийн демографик мэдээлэл
50-с дээш худалдан авалтын гүйлгээ хүлээн авсан мерчантууд хэрэглэгчийнхээ демографик датаг харах боломжтой.

•

Хүйсийн харьцаа:
 Нийт хэрэглэгчдийн хувьд
 Борлуулалтын мөнгөн дүнгээр

•

Насны ангилал:
 Generation-ээр
 Насны интервалаар

•

Хэрэглэгчийн хаяг байршил
 Ерөнхий байршлаар
 Аймаг, дүүргээр

9. Нууц үг солих, Гүйлгээний ПИН код солих
Системээс илгээсэн нэвтрэх нууц үг, сэргээсэн ПИН кодыг заавал сольж байхыг анхаарна уу.
Тохиргоо цэснээс нууц үг, пин кодоо хүссэн үедээ солих боломжтой.
Нэвтрэх нууц үг

Таны шинэ нууц үг хамгийн багадаа 8 тэмдэгт: 1 жижиг үсэг, 1 том үсэг, 1 тоо
агуулсан байх ёстойг анхаарна уу.

Гүйлгээний пин код

МОНПЭЙ мерчант вэб-н аюулгүй байдлын зөвлөмж
1.

Нэвтрэх нэр, нууц үг, ПИН кодын нууцлалыг ханган бусдад дамжуулахгүй, задруулахгүй
ил хадгалахгүй байх, алдагдсан байж болзошгүй тохиолдолд яаралтай солих;

2.

Банкны данс руу шилжүүлэг хийх үедээ хүлээн авах нэр, дансны дугаар, гүйлгээний
дүнгээ сайтар нягтлан шилжүүлгээ хийх;

3.

Таны Монпэй дансыг хянах, данснаас гүйлгээ хийх эрх бүхий ажилтан солигдох бол
тухай бүрд Мобифинанс (e-money@mobicom.mn; 1800-1199 лавлах шугам)-д мэдэгдэж
мэдээллээ шинэчлүүлэх хэрэгтэй. Энэ өөрчлөлтийг хийлгээгүйгээс таны дансанд
итгэмжлэлгүй хүн хандаж гүйлгээ хийх боломжтой тул онцгой анхаарна уу! Мөн гүйлгээ
баталгаажуулах ТАН код хүлээн хүлээн авах утасны дугаар солигдсон бол
өөрчлөлтийг дээрх сувгуудаар мэдээлж өөрчлөлтийг бүртгүүлэх;

4.

Гэрээт хамтрагч/төлөөлөгч нь Монпэй дансны нууцлалыг бусдад алдсан, өөрийн
данснаас эрх олгогдоогүй, маргаантай болон луйврын шинжтэй гүйлгээ хийгдсэнийг
мэдсэн тохиолдолд 1800-1199 дугаараар Мобифинанс-д нэн даруй мэдэгдэж дансыг түр
хаалгах, мэдэгдээгүйн улмаас үүсэх хохирлыг бүрэн хариуцах;

5.

Мерчант вэбээ ашиглаж дууссан бол заавал ГАРАХ товчийг дараарай!

