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

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม
่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม

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

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف
خارجي؟

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร

السؤال عن كمية األجور التي تدفعها عند السحب من صراف آلي لبنك مختلف عن بنكك
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أرغب في افتتاح حساب بنكي. ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร

اإلعالم عن نيتك في افتتاح حساب بنكي

أرغب في إغالق حسابي البنكي. ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน

اإلعالم بنيتك في إغالق حسابك البنكي

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على
االنترنت؟

ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได
้ไหม

السؤال إن كان يمكنك افتتاح حساب بنكي عبر اإلنترنت

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة
ائتمان؟

ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเค
รดิต

السؤال عن نوع البطاقة التي تحصل عليك مع حسابك

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية
على الهاتف المحمول؟

ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือได้ไหม

السؤال إن كان يمكنك القيام بإجراءات بنكية على الهاتف

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟ คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง

السؤال عن نوع الحسابات البنكية المتوافرة
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الحساب الجاري บัญชีกระแสรายวัน

نوع الحساب البنكي

حساب ادخار บัญชีออมทรัพย์

نوع الحساب البنكي

حساب شخصي บัญชีส่วนบุคคล

نوع الحساب البنكي

حساب مشترك บัญชีร่วม

نوع الحساب البنكي

حساب اطفال บัญชีสำหรับเด็ก

نوع الحساب البنكي

حساب عملة أجنبية บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

نوع الحساب البنكي

حساب أعمال บริการเงินฝากธุรกิจ

نوع الحساب البنكي

حساب طالبي บัญชีสำหรับนักเรียน

نوع الحساب البنكي

هل هناك أية أجور شهرية؟ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม

السؤال إن كان هناك نفقات شهرية يجب دفعها للحساب

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟ ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอน
เงินระหว่างประเทศคือเท่าไร

السؤال عن العموالت للتحويالت عبر العالم

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو
ضاعت بطاقتي؟

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญ
หายหรือถูกขโมยบ้างไหม

السؤال إن كان هناك تأمين في حال ضاعت أو سرقت البطاقة
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هل سأحصل على دفتر شيكات؟ ฉันได้รับสมุดเช็คไหม

السؤال إن كنت ستتلقى دفتر شيكات مع حسابك

ما هي نسبة الربح؟ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร

طلب المعلومات عن نسبة الربح

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกง
ได้อย่างไร

السؤال عن اإلجراءات التي يتخذها البنك في حال كنت ضحية لالحتيال

لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي ฉันทำบัตรเครดิตหาย

اإلعالم بأنك قد أضعت بطاقة ائتمانك

بطاقة ائتماني قد سرقت. บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย

اإلعالم بأن بطاقة ائتمانك قد سرقت

هل يمكنكم حجب حسابي؟ คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได
้ไหม

السؤال إن كان البنك يستطيع حجب حسابك البنكي

أحتاج إلى استبدال لبطاقتي. ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิ
ม

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

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู
้ยืม

السؤال عن معلومات بخصوص القروض

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة
الفائدة؟

คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอั
ตราดอกเบี้ยได้บ้าง

السؤال عن معلومات بخصوص نسبة الفائدة
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أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن. ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำ
นอง

طلب معلومات عن الرهن

أود التحدث مع مستشار الرهن. ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษา
ด้านการจำนอง

طلب التحدث مع مستشار الرهن

أنا أشتري منزلي األول. ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉั
น

اإلعالم بأنك ستشتري منزلك األول

سأشتري عقارا ثانيا. ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหล
ังที่สอง

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا ثانيا

اود إعادة الرهن. ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

اإلعالم بأنك ترغب في إعادة الرهن

أود مراجعة الرهن الحالي. ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองท
ี่มีอยู่ของฉันใหม่

اإلعالم بأنك تريد مراجعة الرهن خاصتك

سأشتري عقارا من أجل تأجيره. ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อป
ล่อยเช่า

اإلعالم بأنك ستشتري عقارا لتقوم بتأجيره

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______

اإلعالم عن دخلك السنوي اإلجمالي
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أود شراء التأمين. ฉันต้องการซื้อประกันภัย

اإلعالم بأنك مهتم بالتأمين

Sivu 4 22.05.2023



Maahanmuutto
Pankki

تأمين للمنزل/حاجيات المنزل ประกันภัยบ้าน

نوع التأمين

تأمين سفر ประกันการเดินทาง

نوع التأمين

تأمين على الحياة ประกันชีวิต

نوع التأمين

تأمين على الصحة ประกันสุขภาพ

نوع التأمين

تأمين على السيارة ประกันภัยรถยนต์

نوع التأمين

تأمين على الحيوانات األليفة ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

نوع التأمين

تأمين ضد السرقة ประกันภัยโจรกรรม

نوع التأمين

حماية للرهن การคุ้มครองการจำนอง

نوع التأمين

ممتلكات طالبية ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน

نوع التأمين

تأمين على مجموعة ประกันกลุ่ม

نوع التأمين

تأمين على الممتلكات ประกันภัยทรัพย์สิน

نوع التأمين
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تأمين ضد الفيضان ประกันภัยน้ำท่วม

نوع التأمين

تأمين ضد الحريق ประกันอัคคีภัย

نوع التأمين

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟ ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือ
น

السؤال عن عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين

ما هو سعر التأمين؟ ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร

السؤال عن مبلغ التأمين
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