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

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez
dodatkowych opłat?

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

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

Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych
bankomatów?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar lengyel
Szeretnék bankszámlát nyitni. Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Czy mogę założyć konto przez internet?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim
telefonie)?

Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Bankszámlatípusok

folyószámla rachunek bieżący
Bankszámlatípus

takarékszámla rachunek oszczędnościowy
Bankszámlatípus
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személyi számla rachunek osobisty

Bankszámlatípus

közös számla wspólny rachunek bankowy
Bankszámlatípus

gyerekszámla konto dla dziecka
Bankszámlatípus

devizaszámla rachunek w obcej walucie
Bankszámlatípus

üzleti számla rachunek firmy/konto firmowe
Bankszámlatípus

diákszámla rachunek studencki/konto studenckie
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata
miesięczna?

Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na
wypadek jej kradzieży lub utraty?

Biztosítás lopás esetén

Kapok csekkfüzetet is? Czy dostanę książeczkę czekową?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia
Państwa instytucja?

A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz

Oldal 2 23.05.2023



Bevándorlás
Bank
Elvesztettem a kártyám. Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Proszę o zablokowanie mojego konta.
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Kártya pótlása

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

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
dostępnych kredytów.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
kredytów hipotecznych.

Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą
kredytowym.

Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Kupuję moją drugą nieruchomość.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt
hipoteczny.

Új jelzálog
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Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt
hipoteczny.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar lengyel
Szeretnék biztosítást kötni. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás ubezpieczenie domu/mieszkania
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás ubezpieczenie na czas podróży
Biztosítás típusa

életbiztosítás ubezpieczenie na życie
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás ubezpieczenie zdrowotne
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás ubezpieczenie samochodu
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás ubezpieczenie zwierząt domowych
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Biztosítás típusa
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tanulói vagyon ubezpieczenie mienia studenta

Biztosítás típusa

csoportbiztosítás ubezpieczenie grupowe
Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás ubezpieczenie majątkowe
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás ubezpieczenie na wypadek powodzi
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás ubezpieczenie od ognia
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Biztosítás díja
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