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Bank - Általános
görög

thai

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไ
πληρώσω προμήθεια;
ด้ไหม
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων
τραπεζών;
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása
görög

thai

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Bankszámlanyitás

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร

Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου
λογαριασμό.
Bankszámla megszüntetése

ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน

Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω
του ίντερνετ;
Online bankszámlanyitás

ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Érdeklődés a kártyatípus felől

ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω
τηλεφώνου;
Telefonos ügyintézés

ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม

Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Bankszámlatípusok

คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง

τρεχούμενος λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีกระแสรายวัน
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λογαριασμός ταμιευτηρίου
Bankszámlatípus

บัญชีออมทรัพย์

προσωπικός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีส่วนบุคคล

κοινός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีร่วม

παιδικός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีสำหรับเด็ก

συναλλαγματικός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

επαγγελματικός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บริการเงินฝากธุรกิจ

φοιτητικός λογαριασμός
Bankszámlatípus

บัญชีสำหรับนักเรียน

Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Bankszámlavezetés költségei

มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές
χρημάτων;
Nemzetközi utalás díjai

ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่
าไร

Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η
κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Biztosítás lopás esetén

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม

Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

ฉันได้รับสมุดเช็คไหม

Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
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Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Kártya elvesztése

ฉันทำบัตรเครดิตหาย

Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Kártya ellopása

บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย

Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Számla tiltása

คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม

Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Kártya pótlása

ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม

Bank - Pénzügyi segítségkérés
görög

thai

Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά
με δάνεια.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม

Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง

Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες
που προσφέρετε.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง

Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง

Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Első otthon vásárlása

ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน

Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Második ingatlan vásárlása

ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง

Oldal 3

26.05.2019

Bevándorlás
Bank
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Új jelzálog

ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη
υποθήκη μου.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่

Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Bruttó éves jövedelem

รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______

Bank - Biztosítás
görög

thai

Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Biztosítások felőli érdeklődés

ฉันต้องการซื้อประกันภัย

ασφάλεια κατοικίας
Biztosítás típusa

ประกันภัยบ้าน

ταξιδιωτική ασφάλιση
Biztosítás típusa

ประกันการเดินทาง

ασφάλεια ζωής
Biztosítás típusa

ประกันชีวิต

ασφάλεια υγείας
Biztosítás típusa

ประกันสุขภาพ

ασφάλεια αυτοκινήτου
Biztosítás típusa

ประกันภัยรถยนต์

ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Biztosítás típusa

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ασφάλεια κλοπής
Biztosítás típusa

ประกันภัยโจรกรรม
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ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Biztosítás típusa

การคุ้มครองการจำนอง

φοιτητική ασφάλεια
Biztosítás típusa

ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน

ομαδική ασφάλιση
Biztosítás típusa

ประกันกลุ่ม

ασφάλεια ακινήτου
Biztosítás típusa

ประกันภัยทรัพย์สิน

ασφάλεια πλημμύρας
Biztosítás típusa

ประกันภัยน้ำท่วม

ασφάλεια πυρός
Biztosítás típusa

ประกันอัคคีภัย

Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Biztosítás időtartama

ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน

Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Biztosítás díja

ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
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