Bevándorlás
Bank
Bank - Általános
dán

eszperantó

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
hæveautomater?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása
dán

eszperantó

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Bankszámlanyitás

Mi ŝatus malfermi bankan konton.

Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Bankszámla megszüntetése

Mi ŝatus fermi bankan konton.

Kan jeg åbne en bankkonto online?
Online bankszámlanyitás

Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?

Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Telefonos ügyintézés

Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?

Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bankszámlatípusok

Kio tipoj de bankokontoj vi havas?

girokonto
Bankszámlatípus

kuranta konto

opsparingskonto
Bankszámlatípus

ŝparadoj konto

personlig konto
Bankszámlatípus

persona konto
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fælleskonto
Bankszámlatípus

kuna konto

børnekonto
Bankszámlatípus

infana konto

udenlandsk valuta konto
Bankszámlatípus

fremda valuto konto

erhvervskonto
Bankszámlatípus

afera konto

studiekonto
Bankszámlatípus

studenta konto

Er der månedlige omkostninger?
Bankszámlavezetés költségei

Ĉu estas monataj kotizoj?

Hvad er kommisionen for internationale
overførsler?
Nemzetközi utalás díjai

Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit
kort stjålet?
Biztosítás lopás esetén

Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas
perdita aŭ ŝtelita?

Modtager jeg et checkhæfte?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Ĉu mi ricevas ĉekaron?

Hvad er opsparingsrenten?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Kio estas la interezo de ŝparadoj?

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Jeg har mistet mit kreditkort
Kártya elvesztése

Mi perdis mian kreditkarton.
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Mit kreditkort er blevet stjålet.
Kártya ellopása

Mia kreditkarto estis ŝtelita.

Kan I spærre min konto?
Számla tiltása

Ĉu vi povas bloki mian konton?

Jeg har brug for et nyt kort.
Kártya pótlása

Mi bezonas anstataŭan karton.

Bank - Pénzügyi segítségkérés
dán

eszperantó

Jeg vil gerne have information om lån.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.

Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Kion vi povas diri min pri la interezo?

Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.

Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.

Jeg køber mit første hjem.
Első otthon vásárlása

Mi aĉetos mian unuan hejmon.

Jeg køber en anden ejendom.
Második ingatlan vásárlása

Mi aĉetos mian duan propraĵon.

Jeg vil gerne genlåne.
Új jelzálog

Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.

Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende
prioritetslån.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.

Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
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Min samlede årsindkomst er ______.
Bruttó éves jövedelem

Mia malneta jara enspezo estas ______.

Bank - Biztosítás
dán

eszperantó

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Biztosítások felőli érdeklődés

Mi ŝatus aĉeti asekuron.

Indboforsikring
Biztosítás típusa

hejma/domanara asekuro

Rejseforsikring
Biztosítás típusa

vojaĝa asekuro

Livsforsikring
Biztosítás típusa

viva asekuro

Sygeforsikring
Biztosítás típusa

sana asekuro

Bilforsikring
Biztosítás típusa

aŭtoasekuro

Husdyrsforsikring
Biztosítás típusa

dombestoasekuro

Tyveriforsikring
Biztosítás típusa

ŝtela asekuro

Prioritetslånsbeskyttelse
Biztosítás típusa

hipoteka protekto

Studenterforsikring
Biztosítás típusa

studentoposedoj

Gruppeforsikring
Biztosítás típusa

grupoasekuro
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Skadesforsikring
Biztosítás típusa

proprietoasekuro

Oversvømmelsesforsikring
Biztosítás típusa

inundoasekuro

Brandforsikring
Biztosítás típusa

fajroasekuro

I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Biztosítás időtartama

Por kiom da monatoj mi estas kovrata?

Hvor meget koster forsikringen?
Biztosítás díja

Kio estas la prezo por la asekuro?
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