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

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

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

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

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar dán
Szeretnék bankszámlát nyitni. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bankszámlatípusok

folyószámla girokonto
Bankszámlatípus

takarékszámla opsparingskonto
Bankszámlatípus
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személyi számla personlig konto

Bankszámlatípus

közös számla fælleskonto
Bankszámlatípus

gyerekszámla børnekonto
Bankszámlatípus

devizaszámla udenlandsk valuta konto
Bankszámlatípus

üzleti számla erhvervskonto
Bankszámlatípus

diákszámla studiekonto
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Er der månedlige omkostninger?
Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort
stjålet?

Biztosítás lopás esetén

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

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Hvad er opsparingsrenten?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám. Jeg har mistet mit kreditkort

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Kan I spærre min konto?
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Jeg har brug for et nyt kort.
Kártya pótlása

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

Jeg vil gerne have information om lån.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Jeg køber mit første hjem.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Jeg køber en anden ejendom.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Jeg vil gerne genlåne.
Új jelzálog

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Jeg køber en ejendom til at leje videre.

Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar dán
Szeretnék biztosítást kötni. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás Indboforsikring
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás Rejseforsikring
Biztosítás típusa

életbiztosítás Livsforsikring
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás Sygeforsikring
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás Bilforsikring
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás Husdyrsforsikring
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás Tyveriforsikring
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem Prioritetslånsbeskyttelse
Biztosítás típusa

tanulói vagyon Studenterforsikring
Biztosítás típusa
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csoportbiztosítás Gruppeforsikring

Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás Skadesforsikring
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás Oversvømmelsesforsikring
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás Brandforsikring
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Hvor meget koster forsikringen?
Biztosítás díja

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oldal 5 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

