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Bank - Általános
angol

arab

Can I withdraw money in [country] without paying
fees?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ
]ﺑﻠﺪ[ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ؟

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
What are the fees if I use external ATMs?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﻥ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺻﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ؟

Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása
angol
I would like to open a bank account.

arab

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ

Bankszámlanyitás
I would like to close my bank account.

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ

Bankszámla megszüntetése
Can I open a bank account online?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؟

Online bankszámlanyitás
Will I get a debit card or a credit card?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ؟

Érdeklődés a kártyatípus felől
Can I use banking on my cell?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ؟

Telefonos ügyintézés
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What types of bank accounts do you have?

ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻜﻢ؟

Bankszámlatípusok
current account

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

Bankszámlatípus
savings account

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺩﺧﺎﺭ

Bankszámlatípus
personal account

ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺨﺼﻲ

Bankszámlatípus
joint account

ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ

Bankszámlatípus
children's account

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻃﻔﺎﻝ

Bankszámlatípus
foreign currency account

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

Bankszámlatípus
business account

ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ

Bankszámlatípus
student account

ﺣﺴﺎﺏ ﻃﻼﺑﻲ

Bankszámlatípus
Are there any monthly fees?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺷﻬﺮﻳﺔ؟

Bankszámlavezetés költségei
What are the commissions for international
transfers?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟

Nemzetközi utalás díjai
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Is there any insurance in case my card is lost or
stolen?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻗﺖ
ﺃﻭ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ؟

Biztosítás lopás esetén
Do I get a checkbook?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ؟

Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
What is the savings interest rate?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ؟

Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In what ways can you protect me from frauds?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻭﻧﻬﺎ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ؟

A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
I lost my credit card.

ﻟﻘﺪ ﺃﺿﻌﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺎﺻﺘﻲ

Kártya elvesztése
My credit card was stolen.

.ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ

Kártya ellopása
Can you block my account?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺴﺎﺑﻲ؟

Számla tiltása
I need a replacement card.

.ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﺒﻄﺎﻗﺘﻲ

Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés
angol
I would like to have some information about loans.

arab

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
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What can you tell me about the interest rate?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؟

Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to have some information about
mortgages.

ﺃﻭﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
.ﺍﻟﺮﻫﻦ

Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to speak with a mortgage advisor.

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
.ﺍﻟﺮﻫﻦ

Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
I am buying my first home.

.ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ

Első otthon vásárlása
I am buying a second property.

.ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ

Második ingatlan vásárlása
I would like to remortgage.

.ﺍﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻫﻦ

Új jelzálog
I would like to review my existing mortgage.

.ﺃﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
I am buying a property to let.

ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
.ﺗﺄﺟﻴﺮﻩ

Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
My gross annual income is ______.

ﺩﺧﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
._______________ﻫﻮ

Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
angol

arab
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I would like to purchase insurance.

.ﺃﻭﺩ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Biztosítások felőli érdeklődés
home/household insurance

ﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ/ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺰﻟ

Biztosítás típusa
travel insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ

Biztosítás típusa
life insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

Biztosítás típusa
health insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ

Biztosítás típusa
car insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

Biztosítás típusa
pet insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ

Biztosítás típusa
theft insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ

Biztosítás típusa
mortgage protection

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ

Biztosítás típusa
student possessions

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ

Biztosítás típusa
group insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

Biztosítás típusa
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property insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

Biztosítás típusa
flood insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ

Biztosítás típusa
fire insurance

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ

Biztosítás típusa
For how many months will I be covered?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Biztosítás időtartama
What is the price for the insurance?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Biztosítás díja
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