
Bevándorlás
Bank

Bank - Általános
magyar cseh
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése
nélkül?

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez
placení poplatků?

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját
bankom automatáját használom?

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar cseh
Szeretnék bankszámlát nyitni. Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Bankszámlatípusok

folyószámla běžný účet
Bankszámlatípus

takarékszámla spořící účet
Bankszámlatípus
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személyi számla osobní účet

Bankszámlatípus

közös számla společný účet
Bankszámlatípus

gyerekszámla dětský účet
Bankszámlatípus

devizaszámla cizoměnový účet
Bankszámlatípus

üzleti számla obchodní účet
Bankszámlatípus

diákszámla studentský účet
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo
krádeže?

Biztosítás lopás esetén

Kapok csekkfüzetet is? Dostanu šekovou knížku?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Jaká je spořící úroková sazba?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními
podvody?

A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám. Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. Moje kreditní karta byla ukradena.
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Můžete zablokovat můj účet?
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Potřebuji náhradní kartu.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés
magyar cseh
Szeretnék több információt megtudni a
hitelekről.

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Kupuji můj první dům.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Kupuji druhou nemovitost.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Új jelzálog

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.

Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Můj hrubý roční příjem je ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar cseh
Szeretnék biztosítást kötni. Chtěl/a bych si koupit pojištění.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás pojištění domu/domácnosti
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás cestovní pojištění
Biztosítás típusa

életbiztosítás životní pojištění
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás zdravotní pojištění
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás povinné ručení
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás pojištění mazlíčků
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás pojištění proti krádeži
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem pojištění hypotéky
Biztosítás típusa

tanulói vagyon pojištění majetku studenta
Biztosítás típusa

Oldal 4 23.05.2023



Bevándorlás
Bank
csoportbiztosítás skupinové pojištění osob

Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás pojištění majetku
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás pojištění proti povodním
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás pojištění proti požáru
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Kolik stojí to pojištění?
Biztosítás díja
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