
Bevándorlás
Bank

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

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

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

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Bank - Bankszámla nyitása
magyar román
Szeretnék bankszámlát nyitni. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Bankszámlanyitás

Szeretném megszüntetni a bankszámlám. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Bankszámla megszüntetése

Lehetséges online bankszámlát nyitni? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Online bankszámlanyitás

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd? Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Érdeklődés a kártyatípus felől

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni? Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Telefonos ügyintézés

Milyen típusú bankszámlák vannak? Ce fel de conturi bancare aveți?
Bankszámlatípusok

folyószámla cont curent
Bankszámlatípus

takarékszámla cont de economii
Bankszámlatípus
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személyi számla cont personal

Bankszámlatípus

közös számla cont comun
Bankszámlatípus

gyerekszámla contul pentru copii
Bankszámlatípus

devizaszámla cont curent în monedă străină
Bankszámlatípus

üzleti számla cont de firmă
Bankszámlatípus

diákszámla cont de student
Bankszámlatípus

Vannak havi költségek? Există comisioane lunare?
Bankszámlavezetés költségei

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások? Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Nemzetközi utalás díjai

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás? Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Biztosítás lopás esetén

Kapok csekkfüzetet is? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához

Mekkora a megtakarítási kamatláb? Care este rata dobânzii de economii?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól? Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
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Elvesztettem a kártyám. Mi-am pierdut cardul de credit.

Kártya elvesztése

Ellopták a kártyám. Mi s-a furat cardul.
Kártya ellopása

Le tudják tiltani a számlám? Îmi puteți bloca contul?
Számla tiltása

Szükségem van egy új kártyára. Am nevoie de un card nou.
Kártya pótlása

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

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Hitelekkel kapcsolatos információk kérése

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról. Ce dobândă aveți?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról. Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval. Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése

Ez az első lakás/ház, amit veszek. Îmi cumpăr prima casă.
Első otthon vásárlása

Ez a második ingatlan, amit vásárolok. Cumpăr a doua proprietate.
Második ingatlan vásárlása

Szeretnék új jelzálogot. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Új jelzálog

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő
jelzálogot.

Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.

Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
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Kiadásra szánt ingatlant vásárolok. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.

Kiadásra szánt ingatlan vásárlása

A bruttó éves jövedelmem ______. Venitul meu anual brut este de ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás
magyar román
Szeretnék biztosítást kötni. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Biztosítások felőli érdeklődés

lakásbiztosítás asigurare de locuință
Biztosítás típusa

utazásbiztosítás asigurare de călătorie
Biztosítás típusa

életbiztosítás asigurare pe viață
Biztosítás típusa

egészségbiztosítás asigurare de sănătate
Biztosítás típusa

gépjármű-biztosítás asigurare auto
Biztosítás típusa

kisállatbiztosítás asigurare pentru animale de companie
Biztosítás típusa

lopásbiztosítás asigurare în caz de furt
Biztosítás típusa

jelzálogvédelem asigurare ipotecară
Biztosítás típusa

tanulói vagyon asigurare pentru studenți
Biztosítás típusa
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csoportbiztosítás asigurare de grup

Biztosítás típusa

vagyonbiztosítás asigurare de proprietate
Biztosítás típusa

árvízi biztosítás asigurare în caz de inundații
Biztosítás típusa

tűzbiztosítás asigurare împotriva incendiilor
Biztosítás típusa

Hány hónapig fedez a biztosítás? Câte sunt sunt asigurat?
Biztosítás időtartama

Mennyibe kerül a biztosítás? Cât costă asigurarea?
Biztosítás díja
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