Bevándorlás
Bank
Bank - Általános
magyar

svéd

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala
extra avgifter?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från
automatáját használom?
andra banker?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása
magyar

svéd

Szeretnék bankszámlát nyitni.
Bankszámlanyitás

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.

Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Bankszámla megszüntetése

Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.

Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Online bankszámlanyitás

Kan jag öppna ett bankkonto online?

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Vilken typ av bankkort får jag?

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?

Kan jag använda min mobil för att utföra
bankärenden?

Telefonos ügyintézés
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Bankszámlatípusok

Vilka typer av bankkonton har ni?

folyószámla
Bankszámlatípus

bankkonto

takarékszámla
Bankszámlatípus

sparkonto
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személyi számla
Bankszámlatípus

personligt konto

közös számla
Bankszámlatípus

delat konto

gyerekszámla
Bankszámlatípus

konto för barn

devizaszámla
Bankszámlatípus

konto för utländsk valuta

üzleti számla
Bankszámlatípus

affärskonto

diákszámla
Bankszámlatípus

konto för studerande

Vannak havi költségek?
Bankszámlavezetés költségei

Är det några månadsavgifter?

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Nemzetközi utalás díjai

Vad är det för avgifter för internationella överföringar?

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir
borttappat eller stulet?

Biztosítás lopás esetén
Kapok csekkfüzetet is?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Får jag ett checkhäfte?

Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Vad är sparräntan?

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz

Oldal 2

25.04.2019

Bevándorlás
Bank
Elvesztettem a kártyám.
Kártya elvesztése

Jag har tappat bort mitt kreditkort.

Ellopták a kártyám.
Kártya ellopása

Mitt kreditkort är stulet.

Le tudják tiltani a számlám?
Számla tiltása

Kan ni spärra mitt konto?

Szükségem van egy új kártyára.
Kártya pótlása

Jag behöver ett ersättningskort.

Bank - Pénzügyi segítségkérés
magyar

svéd

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Skulle jag kunna få information om lån?

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Vad kan du berätta om räntan?

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.

Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Első otthon vásárlása

Jag köper mitt första hem.

Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Második ingatlan vásárlása

Jag köper min andra bostad.

Szeretnék új jelzálogot.
Új jelzálog

Jag vill ta ett nytt bolån.

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

Jag vill granska mitt befintliga lån.
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

Jag köper en bostad att hyra ut.

A bruttó éves jövedelmem ______.
Bruttó éves jövedelem

Min årslön är _____.

Bank - Biztosítás
magyar

svéd

Szeretnék biztosítást kötni.
Biztosítások felőli érdeklődés

Jag vill köpa till försäkring.

lakásbiztosítás
Biztosítás típusa

hemförsäkring

utazásbiztosítás
Biztosítás típusa

reseförsäkring

életbiztosítás
Biztosítás típusa

livsförsäkring

egészségbiztosítás
Biztosítás típusa

sjukförsäkring

gépjármű-biztosítás
Biztosítás típusa

bilförsäkring

kisállatbiztosítás
Biztosítás típusa

djurförsäkring

lopásbiztosítás
Biztosítás típusa

inbrottsförsäkring

jelzálogvédelem
Biztosítás típusa

återbetalningsskydd

tanulói vagyon
Biztosítás típusa

studentförsäkring
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csoportbiztosítás
Biztosítás típusa

gruppförsäkring

vagyonbiztosítás
Biztosítás típusa

egendomsförsäkring

árvízi biztosítás
Biztosítás típusa

översvämning försäkring

tűzbiztosítás
Biztosítás típusa

försäkring för brand

Hány hónapig fedez a biztosítás?
Biztosítás időtartama

Hur många månader täcker försäkringen?

Mennyibe kerül a biztosítás?
Biztosítás díja

Hur mycket kostar försäkringen?

Oldal 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

25.04.2019

