
Bevándorlás
Bank

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

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di
commissione?

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

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

Quali sono le spese di commissione se prelevo da una
banca diversa dalla mia?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar olasz
Szeretnék bankszámlát nyitni. Vorrei aprire un conto corrente.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Posso aprire un conto corrente online?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bankszámlatípusok

folyószámla conto corrente
Bankszámlatípus

takarékszámla conto di risparmio
Bankszámlatípus
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személyi számla conto personale

Bankszámlatípus

közös számla conto cointestato
Bankszámlatípus

gyerekszámla conto per bambini
Bankszámlatípus

devizaszámla conto in valuta estera
Bankszámlatípus

üzleti számla conto aziendale
Bankszámlatípus

diákszámla conto per studenti
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita
o rubata?

Biztosítás lopás esetén

Kapok csekkfüzetet is? Riceverò un libretto degli assegni?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? In che modo potete proteggermi dalle frodi?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám. Ho smarrito la mia carta di credito

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. La mia carta di credito è stata rubata
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Potete bloccare il mio conto corrente?
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Ho bisogno di una carta sostitutiva
Kártya pótlása

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

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Qual è il tasso d'interesse?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui
ipotecari.

Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Sto comprando la mia prima casa.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Sto comprando una seconda proprietà.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Új jelzálog

Oldal 3 23.05.2023



Bevándorlás
Bank
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése

Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Il mio reddito lordo annuo è ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar olasz
Szeretnék biztosítást kötni. Vorrei stipulare una polizza assicurativa.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás assicurazione sulla casa
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás assicurazione viaggi
Biztosítás típusa

életbiztosítás assicurazione sulla vita
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás assicurazione sanitaria
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás assicurazione auto
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás assicurazione per gli animali domestici
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás assicurazione contro il furto
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem protezione mutuo
Biztosítás típusa
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tanulói vagyon assicurazione sui beni degli studenti

Biztosítás típusa

csoportbiztosítás polizza collettiva
Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás assicurazione sui titoli di proprietà
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás assicurazione contro le inondazioni
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás assicurazione contro gli incendi
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? Per quanti mesi sarò coperto/a?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Qual è il costo dell'assicurazione?
Biztosítás díja
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