
Bevándorlás
Bank

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

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?

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

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

Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar eszperantó
Szeretnék bankszámlát nyitni. Mi ŝatus malfermi bankan konton.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Mi ŝatus fermi bankan konton.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Bankszámlatípusok

folyószámla kuranta konto
Bankszámlatípus

takarékszámla ŝparadoj konto
Bankszámlatípus
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személyi számla persona konto

Bankszámlatípus

közös számla kuna konto
Bankszámlatípus

gyerekszámla infana konto
Bankszámlatípus

devizaszámla fremda valuto konto
Bankszámlatípus

üzleti számla afera konto
Bankszámlatípus

diákszámla studenta konto
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Ĉu estas monataj kotizoj?
Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas
perdita aŭ ŝtelita?

Biztosítás lopás esetén

Kapok csekkfüzetet is? Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám. Mi perdis mian kreditkarton.

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Ĉu vi povas bloki mian konton?
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Mi bezonas anstataŭan karton.
Kártya pótlása

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

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Kion vi povas diri min pri la interezo?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Új jelzálog

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.

Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Mia malneta jara enspezo estas ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar eszperantó
Szeretnék biztosítást kötni. Mi ŝatus aĉeti asekuron.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás hejma/domanara asekuro
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás vojaĝa asekuro
Biztosítás típusa

életbiztosítás viva asekuro
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás sana asekuro
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás aŭtoasekuro
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás dombestoasekuro
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás ŝtela asekuro
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem hipoteka protekto
Biztosítás típusa

tanulói vagyon studentoposedoj
Biztosítás típusa
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csoportbiztosítás grupoasekuro

Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás proprietoasekuro
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás inundoasekuro
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás fajroasekuro
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Kio estas la prezo por la asekuro?
Biztosítás díja

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oldal 5 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

