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هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون
دفع األجور؟

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

السؤال إن كان هناك أجور عمولة عندما تقوم بسحب األموال في بلد محدد

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. Mi ŝatus malfermi bankan konton.

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. Mi ŝatus fermi bankan konton.

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ Kio tipoj de bankokontoj vi havas?

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري kuranta konto

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار ŝparadoj konto

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي persona konto

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك kuna konto

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال infana konto

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية fremda valuto konto

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال afera konto

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي studenta konto

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ Ĉu estas monataj kotizoj?

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas
perdita aŭ ŝtelita?

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ Ĉu mi ricevas ĉekaron?

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ Kio estas la interezo de ŝparadoj?

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي Mi perdis mian kreditkarton.

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. Mia kreditkarto estis ŝtelita.

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ Ĉu vi povas bloki mian konton?

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. Mi bezonas anstataŭan karton.

اإلعالم بأنك تريد بديال عن بطاقتك ألنك لم تعد تملكها اآلن
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أود الحصول على المزيد من المعلومات
عن القروض.

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

Kion vi povas diri min pri la interezo?

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. Mi aĉetos mian unuan hejmon.

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. Mi aĉetos mian duan propraĵon.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Mia malneta jara enspezo estas ______.

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. Mi ŝatus aĉeti asekuron.

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل hejma/domanara asekuro

نوع التأمين
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تأمين سفر vojaĝa asekuro

نوع التأمين

تأمين على الحياة viva asekuro

نوع التأمين

تأمين على الصحة sana asekuro

نوع التأمين

تأمين على السيارة aŭtoasekuro

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة dombestoasekuro

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة ŝtela asekuro

نوع التأمين

حماية للرهن hipoteka protekto

نوع التأمين

ممتلكات طالبية studentoposedoj

نوع التأمين

تأمين على مجموعة grupoasekuro

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات proprietoasekuro

نوع التأمين

تأمين ضد الفيضان inundoasekuro

نوع التأمين
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تأمين ضد الحريق fajroasekuro

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ Por kiom da monatoj mi estas kovrata?

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ Kio estas la prezo por la asekuro?

السؤال عن مبلغ التأمين
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