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Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы бүс нутгийн болоод дэлхийн түвшинд хамгийн 

хурдацтай өсөн дэвшиж буй, салбарынхаа хөгжилд болоод улсынхаа эдийн засагт 

үнэмлэхүй хувь нэмэр оруулагч компаниудыг сонгон шалгаруулдаг “Global Growth 

Companies” буюу “Дэлхийн Өндөр Өсөлттэй Компаниуд” байгууллага Голомт 

Файнэншил Группийг  албан ёсны гишүүнээр шалгарууллаа

Голомт банк 8+/-1 хувийн зээлийн 

хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 13288 өрх 

гэрт 588 тэрбум төгрөгийн 

санхүүжилтийг олгоод байна

Голомт банк “2016 ОНЫ ТОГТВОРТОЙ 

САНХҮҮЖИЛТИЙН БОДЛОГООР 

МАНЛАЙЛАГЧ БАНК”-аар тодорлоо

Голомт банк Ноос, Ноолуур, Хүлэмж, 

Сүү, Оёдлын салбарын зээлийн хүрээнд 

нийт 164 төслийг санхүүжүүлснээр 1836 

ажлын байр шинээр нэмэгдсэн байна

Дэлхийн банк санхүүгийн салбарын 

чансааг тодорхойлогч “Global Finance” 

сэтгүүлээс 2015 оны “Монгол Улсын 

Шилдэг Банк”, “Монгол Улсын Шилдэг 

Интернэт Банк”–аар өргөмжиллөө 

Монгол Улсад анх удаа Кастодиан 

банкны үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг авсан Голомт банк 2015 

онд Кастодиан банкны үйлчилгээгээ 

албан ёсоор нээлээ. 

www.gfg.mn

Арилжааны банкуудаас  анх удаа  

“Үндэсний хуримтлалын хөтөлбөр”-ийг 

санаачлан орон даяар  хэрэгжүүлж 

эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар  

20.000 орчим иргэд хөтөлбөрт нэгдээд 

байна

Голомт банк НҮБ-н Байгаль Орчны 

Хөтөлбөрийн Санхүүгийн Санаачилга 

буюу UNEP FI-д Монгол улсаас 

бүртгэгдсэн анхны гишүүн боллоо. 

Голомт банкны хадгаламж 

эзэмшигчдийн 50 гаруй хувийг дангаар 

бүрдүүлдэг ВИП харилцагчиддаа 

зориулж, хувийн банкны үйлчилгээгээ 

цоо шинэ шатанд хүргэн ажиллаж 

байна.

Монгол Улсын Морин Хуурын Чуулгын 

Албан ёсны түншээр сонгогдож 4 дэх 

жилдээ хамтран  ажиллаж байна.

Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 

нэмэгдүүлэх edu.golomtbank.com, 

бизнес эрхлэгчдэд бизнесийн цогц 

мэдлэг мэдээллийг өгөх 

sme.golomtbank.com сайтуудыг 

нэвтрүүллээ
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Олон улсад өндөр нэр хүндтэй 

“Qatar Re” тэргүүтэй давхар 

даатгалын 5 компанитай гэрээ 

байгуулснаар 36 тэрбум 

төгрөгийн санхүүгийн 

чадавхитай болж эрсдэл даах 

чадвараараа салбартаа тэргүүлж 

эхэллээ

Монгол Улсад анх удаа хувийн 

эрүүл мэндийн “ЖАРГАЛАН” 

даатгалыг нэвтрүүлснээр иргэд 

өөрийн болон гэр бүлийнхээ 

эрүүл мэнд, ирээдүйгээ 

баталгаажуулах нөхцөлийг 

бүрдүүллээ

Хэрэглэгчийн санал сэтгэгдлийг 

сонсох, шийдвэрлэх, халамжлах 

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний 

албатай болж Даатгалын салбарт 

анх удаа Нэгдсэн дуудлагын 

төвийг байгууллаа

АНУ-ын Нью-Йорк хотноо жил 

бүр уламжлал болон зохион 

байгуулагддаг “Монголд хөрөнгө 

оруулагчдын чуулган”-ыг Нью-

Йоркийн Үнэт Цаасны 

Шинжээчдийн Нийгэмлэгтэй 

хамтран амжилттайгаар зохион 

байгууллаа

Монголын хөрөнгийн зах зээлд 

анхны бүрэн даатгагдсан 

“Эрчим” бондыг дотоодын зах 

зээлд арилжаалах хэмжээнээс 5 

дахин их захиалгатайгаар 

амжилттай арилжааллаа

ÃÎËÎÌÒ ÑÅÊÞÐÈÒÈÇ

Голомт Секюритиз ХХК -д 

мэргэшсэн андеррайтингийн 

үйлчилгээ үзүүлэх тусгай 

зөвшөөрлийг Санхүүгийн 

Зохицуулах Хорооноос 

гардууллаа

www.gfg.mn

Мандал Даатгал 2015 онд 

автомашины даатгалын цогц 

үйлчилгээг үзүүлэх “Сонголт” иж 

бүрэн даатгалын үйлчилгээг 

нэвтрүүллээ
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