Bevándorlás
Bank
Bank - Általános
magyar

török

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti
öder miyim?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon
automatáját használom?
ücreti öderim?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása
magyar

török

Szeretnék bankszámlát nyitni.
Bankszámlanyitás

Banka hesabı açmak istiyorum.

Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Bankszámla megszüntetése

Banka hesabımı kapatmak istiyorum.

Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Online bankszámlanyitás

İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Telefonos ügyintézés

Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?

Milyen típusú bankszámlák vannak?
Bankszámlatípusok

Ne tür banka hesaplarınız var?

folyószámla
Bankszámlatípus

Cari hesap

takarékszámla
Bankszámlatípus

Mevduat hesabı
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személyi számla
Bankszámlatípus

Kişisel hesap

közös számla
Bankszámlatípus

müşterek hesap

gyerekszámla
Bankszámlatípus

Çocuk hesabı

devizaszámla
Bankszámlatípus

döviz hesabı

üzleti számla
Bankszámlatípus

kurumsal hesap

diákszámla
Bankszámlatípus

öğrenci hesabı

Vannak havi költségek?
Bankszámlavezetés költségei

Aylık kesintiler var mı?

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?

Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri
nelerdir?

Nemzetközi utalás díjai
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta
kapsamında mı?

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

Çek defteri alabiliyor muyum?

Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Tasarruf faiz oranı nedir?

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám.
Kártya elvesztése

Kredi kartımı kaybettim.

Ellopták a kártyám.
Kártya ellopása

Kredi kartım çalındı.

Le tudják tiltani a számlám?
Számla tiltása

Hesabımı bloke eder misiniz?

Szükségem van egy új kártyára.
Kártya pótlása

Yedek kart istiyorum.

Bank - Pénzügyi segítségkérés
magyar

török

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.

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

Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.

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

İlk evimi satın alıyorum.

Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Második ingatlan vásárlása

İkinci mülkümü alıyorum.

Szeretnék új jelzálogot.
Új jelzálog

Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.

A bruttó éves jövedelmem ______.
Bruttó éves jövedelem

Yıllık brüt gelirim ______.

Bank - Biztosítás
magyar

török

Szeretnék biztosítást kötni.
Biztosítások felőli érdeklődés

Sigorta yaptırmak istiyorum.

lakásbiztosítás
Biztosítás típusa

ev/mesken sigortası

utazásbiztosítás
Biztosítás típusa

seyahat sigortası

életbiztosítás
Biztosítás típusa

hayat sigortası

egészségbiztosítás
Biztosítás típusa

sağlık sigortası

gépjármű-biztosítás
Biztosítás típusa

araba sigortası

kisállatbiztosítás
Biztosítás típusa

evcil hayvan sigortası

lopásbiztosítás
Biztosítás típusa

hırsızlık sigortası

jelzálogvédelem
Biztosítás típusa

ipotek sigortası

tanulói vagyon
Biztosítás típusa

öğrenci sigortası
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csoportbiztosítás
Biztosítás típusa

grup sigortası

vagyonbiztosítás
Biztosítás típusa

eşya sigortası

árvízi biztosítás
Biztosítás típusa

sel sigortası

tűzbiztosítás
Biztosítás típusa

yangın sigortası

Hány hónapig fedez a biztosítás?
Biztosítás időtartama

Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?

Mennyibe kerül a biztosítás?
Biztosítás díja

Sigorta ücreti ne kadar?
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