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Гадаад гуйвуулга Payforex

PayForex нь гадаад мөнгөн гуйвуулгыг 30 гаруй төрлийн

валютаар дэлхийн 200 гаруй улс орнуудын банкны дансанд

мөнгөн гуйвуулга хийх боломжтой.



Гүйлгээний үйл явц
Хямд, Хурдан, Найдвартай, Хялбар, Тохиромжтой

1 өдөр
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Хэрэглэгчээр бүртгүүлэх
Хэрэглэгчээр бүртгүүлсний дараа хувийн мэдээлэлтэй бичиг баримт, өөрийн My Number (Оршин 

суух дугаар) эсвэл байгууллагын дугаарыг баталгаажуулах баримт бичгийг ирүүлнэ үү.

Төлбөр
Шилжүүлэх мөнгийг Японы иенээр хүлээн авна.

1.Банкаар шижлүүлэх  2.Convenience store буюу (Сүлжээ дэлгүүрээр төлөх)3.Pay-Easy ATM 4.Хурдан 

төлбөр

Мөнгөн шилжүүлэг
Шилжүүлэх улс, валют, хэмжээ, зорилго гэх мэт мэдээллийг оруулаад гүйлгээний

нууц үгийг оруулан захиалгыг баталгаажуулна уу.

Данс нээлгэх
Та өөрийн имэйл хаяг эсвэл гар утасны дугаараар хялбархан хэрэглэгчээр бүртгүүлэх боломжтой. 

Бүртгэлийн хураамж, жилийн хураамж байхгүй! Үүнийг та  туршаад үзээрэй.



01. 02 Хэрэглэгчийн данс нээх
Эхлээд та хэрэглэгчээр бүртгүүлэх (данс нээх) 
хэрэгтэй. 

Хамгийн багадаа үнэгүй 

шилжүүлэх боломжтой

Хямд шимтгэл

http://www.payforex.net/

Ухаалаг гар утсаар

өргөдөл гаргах

Мөнгөө шилжүүлснээс хойш

ажлын 2-3 хоногийн дотор хүлээн

авах боломжтой.

Ажлын 2-3 хоногт

хүлээн авна

Хэзээ ч, хаанаас ч

шилжүүлэх боломжтой

365 ӨДӨР х 24 цаг

+81 3 6809 2785 

(Ажлын өдрүүд 9: 30-18: 30)

Утсаар лавлагаа авах

Яаж холбоо барих вэ Үйлчилгээний онцлог

24

FREE



ご利用メリットット①
И-мэйл хаягаа

оруулна уу.
②

Ижил и-мэйл хаягаа

дахин оруулна уу. ③
Хүлээн авсан мэйл доторх

холбоосыг нээнэ үү.

⑤
“Идэвхжүүлэх" дээр

дарна уу. ⑥

④
Нууц үг тохируулна уу.

(Үсэг ба тооны хослол )

ご利用メリット⑦Хувийн дансыг сонгоно уу. Хувийн мэдээллийг оруулна уу.

И-мэйл хаягаар өргөдөл гаргах 1/3



Нээх 

үйл явц Иргэншил сонгох

Овог, нэр

Хүйс

Зип код, муж

Гэрийн хаяг

Утасны дугаар

Мэргэжил

Жилийн орлого

⑨ "Зөвшөөрөх" -г сонгож,

бүртгэх товчийг дарна уу.
⑩ Файлыг сонгож хавсаргах

(Нүүр талын зураг)
ご利用メリットご利用メリット⑪ Файлыг сонгож хавсаргах

(Ар талын зураг)

И-мэйл хаягаар өргөдөл гаргах 2/3

Нууц асуулт ба

хариулт



Гүйлгээний нууц үг нь

6 оронтой тоо юм.

ご利用メリット⑫ Хувь хүнийг баталгаажуулах баримт бичиг

⑬
Баримт бичгийг хянан үзэх

хүртэл түр хүлээнэ үү.

(Ажлын 1- ээс 2 өдөр)

Дугтуй шуудан

Та гүйлгээний нууц үгийг хүлээн авах болно.

Хавсаргасан материалууд

И-мэйл хаягаар өргөдөл гаргах 3/3

⑭
Хүлээн авагч эзгүй байсан 

тохиолдолд үлдээх зурвас

• 1. Таныг баталгаажуулах баримт

бичиг

2 төрөл

Жолоочийн үнэмлэх, паспорт, оршин

суух үнэмлэх гэх мэт.

• 2. My Number-ийг баталгаажуулж

болох баримт бичиг

1 төрөл

Мэдэгдэх карт, Хувийн дугаарын карт, 

оршин суугчийн тодорхойлолт (хувийн

дугаар бичигдсэн)

+



ご利用メリットット①
Гар утасны дугаараа оруулж,

дараагийнх руу явна уу. ②
SMS-р хүлээн авсан баталгаажуулах

кодыг оруулж нууц үг тохируулна уу.
③ Данс идэвхжүүлэхийг 

товшиж акаунтийг нээнэ үү.

⑤④ Хувийн данс сонгоно уу.

Гар утасны дугаараар өргөдөл гаргах 1/3

Хувийн мэдээллээ оруулна уу.



Иргэншил сонгох

Хүйс

Зип код, муж

Нээх 

үйл явц

Овог, нэр

Гэрийн хаяг

Утасны дугаар

Мэргэжил

Жилийн орлого

Нууц асуулт ба

хариулт

⑨ "Зөвшөөрөх" -г сонгож,

бүртгэх товчийг дарна уу.
⑩ ご利用メリットご利用メリット⑪

Гар утасны дугаараар өргөдөл гаргах 2/3

Файлыг сонгож хавсаргах

(Нүүр талын зураг)

Файлыг сонгож хавсаргах

(Ар талын зураг)



ご利用メリット⑫ Хувь хүнийг баталгаажуулах баримт бичиг

Гар утасны дугаараар өргөдөл гаргах 3/3

⑬

Дугтуй шуудан

Та гүйлгээний нууц үгийг хүлээн авах болно.

Хавсаргасан материалууд

⑭
Баримт бичгийг хянан үзэх

хүртэл түр хүлээнэ үү.

(Ажлын 1- ээс 2 өдөр)

Хүлээн авагч эзгүй байсан 

тохиолдолд үлдээх зурвас

Гүйлгээний нууц үг нь

6 оронтой тоо юм.



03. Төлбөр
Шилжүүлэх мөнгийг Японы иенээр хүлээн авна

01
Convenience store

төлбөр

03
Банкны

шилжүүлэг

Гуйвуулга хийх дүнг “SMBC 

Банкны харилцагчийн данс" эсвэл

"Төлбөрийн бусад данс"-

руу шилжүүлнэ үү.

Төлбөрөө myPay ашиглан Convenience store-д 

захиалга хийвэл QR код гарч ирнэ. Ойролцоох

терминалаас процедурыг хийж, төлбөрийн дүнг

кассаас төлнө үү. Энэ нь шууд MyPay-д 

тусгагдах болно.

Сонгосон төлбөрт суурилсан санхүүгийн

байгууллагуудын интернет банкны вэб сайтад

зочлоорой. Онлайн банкны нууц үгээ бэлдэж, 

төлбөрийн хэмжээг зааврын дагуу төлнө үү.

04
Хурдтай

төлбөр

MyPay-гээр Convenience store-д төлбөрийн

захиалга хийхэд баталгаажуулах дугаар

гарч ирнэ. Pay-easy-г ашиглах боломжтой

банкууд, дэлгүүрт суурилуулагдсан АТМ-

ээс төлбөрийг хийнэ үү. Энэ нь шууд

MyPay-д тусгагдах болно.02
Pay-easy ATM



ご利用メリットご利用メリット① Төлбөрийг сонгоно уу. ② “Convenience store-д төлөх”-

ийг сонгоно уу.
③ Тантай ойрхон дэлгүүр ба

төлбөрийн дүнг сонгоно уу.

④
Захиалгын дугаарыг 

тэмдэглэж хадгална уу. ⑤
Таны сонгосон Convenience store-д

төлбөрөө төлнө үү.

Хэрхэн Convenience store (Сүлжээ дэлгүүрээр) төлбөр хийх вэ



ご利用メリットご利用メリット① Төлбөрийг сонгоно уу. ② “ATM Pay-easy”-г сонгоно уу. ③ Төлбөрийн дүнг оруулна уу.

④ ⑤ ATM дэлгэцээс төлнө үү.

Pay-easy АТМ-д хэрхэн төлбөр хийх вэ?

Захиалгын дугаарыг 

тэмдэглэж хадгална уу.



ご利用メリットご利用メリット① Төлбөрийг сонгоно уу. ②
Банкны төлбөр

сонгоно уу.
③

④

Банкны төлбөрийн үе шат

sample sample sample

Аль нэг банкны данс руу оруулна уу.

Төлбөрийн дүнг оруулна уу.



ご利用メリットご利用メリット① Төлбөрийг сонгоно уу. ②
Хурдан төлбөр

сонгоно уу.
③ Төлбөрийн дүнг оруулна уу.

④ Төлбөрийн захиалга руу

үргэлжлүүлнэ үү.
⑤ Сонгосон төлбөрийн эх үүсвэр болох санхүүгийн байгууллагын

интернэт банкны зааврын дагуу төлбөрөө хийнэ үү.

Хурдан төлбөр хийх үе шат



04. Шилжүүлэг

PayForex-т төлбөр хүлээн авагч , шилжүүлэг хийх валют, хэмжээ, зорилго гэх 
мэт зүйлийг оруулаад гүйлгээний нууц үгийг оруулж шилжүүлнэ.

Япон Гадаад

Хэрэглэгч Хүлээн авах банк Хүлээн авагчДамжуулагч

банк
Төлбөр

Валютын

солилцоо

Мөнгө

шилжүүлэх



ご利用メリットご利用メリット① Хурдан шилжүүлгийг

сонгоно уу.
② Улсаа сонгоно уу. ③ Шилжүүлгийн мэдээллийг оруулна уу.

⑤ Гүйлгээний кодыг оруулна уу. ⑥ Гүйлгээ хийгдсэн байна

Хүлээн авагчийг сонгох 

Шилжүүлэх мөнгөн дүн 

Шилжүүлгийн зорилгыг сонгох 

Баримт бичиг шаардлагатай бол сонгох 

Зөвшөөрөх-ийг сонгоно уу.

Дараагийнх руу явна уу.

※Гүлгээний код нь энд байна※

Хурдан шилжүүлэг хийх үе шат

Дараагийнх руу явна уу.④



ご利用メリットご利用メリット① Ердийн шилжүүлгийг

сонгоно уу.
② Хүлээн авагчийн дансыг

бүртгүүлнэ үү.
③ Хүлээн авагчийн дансны мэдээллийг

оруулаад үргэлжлүүлнэ үү.

④ Бүртгэхийг сонгоно уу. ⑤
Шилжүүлгийн мэдээллийг 

оруулж, дараагийнх руу явна уу.
⑥ Гүйлгээ хийгдсэн байна

Ердийн шилжүүлэг хийх үе шат



ご利用メリットご利用メリット① И-түрийвчний шилжүүлгийг

сонгоно уу.
② ③ Улсаа сонгож,

дараагийнх руу явна уу.

④ Хүлээн авагчийн дансыг

бүртгүүлнэ үү.
⑤ Бүртгүүлэх дээр

дарна уу
⑥ И-түрийвчний дансны

бүртгэл дууссан

Цахим түрийвчээр хэрхэн шилжүүлэх вэ

И-түрийвчинд дансаа

бүртгүүлнэ үү.



THANKS FOR WATCHING

info@queenbeecapital.com +81 3 6809 2785 


