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Pankki - 
Esperanto Tanska
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi
kotizojn?

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

Peti, ĉu estas kotizoj de komisiono kiam vi retiras monon en certa lando

Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran
monaŭtomaton?

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

Peti, kiom la kotizoj estas kiam vi retiriĝas ĉe la monaŭtomato de datenbanko, malsama ol la via

Pankki - 
Esperanto Tanska
Mi ŝatus malfermi bankan konton. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Diri vian intencon malfermi bankokonton

Mi ŝatus fermi bankan konton. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Diri vian intencon fermi vian bankokonton

Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Peti, se vi povas malfermi bankokonton per reta proceduro

Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ
kreditkarton?

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?

Peti, kion speco de karto vi ricevos kun via konto

Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Peti, se vi povas efektivigi bankajn proceduroj sur via telefono

Kio tipoj de bankokontoj vi havas? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Peti, kion tipoj de bankokontoj estas disponeblaj

kuranta konto girokonto
Tipo de bankokonto

ŝparadoj konto opsparingskonto
Tipo de bankokonto
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persona konto personlig konto

Tipo de bankokonto

kuna konto fælleskonto
Tipo de bankokonto

infana konto børnekonto
Tipo de bankokonto

fremda valuto konto udenlandsk valuta konto
Tipo de bankokonto

afera konto erhvervskonto
Tipo de bankokonto

studenta konto studiekonto
Tipo de bankokonto

Ĉu estas monataj kotizoj? Er der månedlige omkostninger?
Peti, se estas monate elspezoj por pagi por la konto

Kio estas la komisionoj por internaciaj
transpagoj?

Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

Peti pri komisionoj por internaciaj transpagoj

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

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort
stjålet?

Peti, se estas asekuro, se via karto estas perdita aŭ ŝtelita

Ĉu mi ricevas ĉekaron? Modtager jeg et checkhæfte?
Peti, se vi ricevas ĉekaron kun via konto

Kio estas la interezo de ŝparadoj? Hvad er opsparingsrenten?
Peti informojn pri la interezo de ŝparadoj

En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj? På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Peti, kion mezurojn la banko prenas en kazo, ke vi estas viktimo de fraŭdo
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Mi perdis mian kreditkarton. Jeg har mistet mit kreditkort

Diri, ke vi perdis vian kreditkarton

Mia kreditkarto estis ŝtelita. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Diri, ke via kreditkarto estis ŝtelita

Ĉu vi povas bloki mian konton? Kan I spærre min konto?
Peti, se la banko povas bloki vian bankokonton

Mi bezonas anstataŭan karton. Jeg har brug for et nyt kort.
Diri, ke vi bezonas anstataŭas karton ĉar vi ne pli havas vian karton

Pankki - 
Esperanto Tanska
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj. Jeg vil gerne have information om lån.

Peti informojn pri pruntoj

Kion vi povas diri min pri la interezo? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Peti informojn pri la interezo

Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj. Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Peti informojn pri hipotekojn

Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Peti konversadon kun hipotekokonsilisto

Mi aĉetos mian unuan hejmon. Jeg køber mit første hjem.
Diri, ke vi aĉetos vian unuan hejmon

Mi aĉetos mian duan propraĵon. Jeg køber en anden ejendom.
Diri, ke vi aĉetos duan propraĵon

Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon. Jeg vil gerne genlåne.
Diri, ke vi ŝatus ŝanĝi la hipotekon

Mi ŝatus reekzameni la hipotekon. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Diri, ke vi ŝatus reekzameni la hipotekon
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Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi. Jeg køber en ejendom til at leje videre.

Diri, ke vi aĉetos nemoveblaĵon por lasi

Mia malneta jara enspezo estas ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Diri, kiom via malneta jara enspezo estas

Pankki - 
Esperanto Tanska
Mi ŝatus aĉeti asekuron. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Diri, ke vi interesiĝas asekuron

hejma/domanara asekuro Indboforsikring
Tipo de asekuro

vojaĝa asekuro Rejseforsikring
Tipo de asekuro

viva asekuro Livsforsikring
Tipo de asekuro

sana asekuro Sygeforsikring
Tipo de asekuro

aŭtoasekuro Bilforsikring
Tipo de asekuro

dombestoasekuro Husdyrsforsikring
Tipo de asekuro

ŝtela asekuro Tyveriforsikring
Tipo de asekuro

hipoteka protekto Prioritetslånsbeskyttelse
Tipo de asekuro

studentoposedoj Studenterforsikring
Tipo de asekuro
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grupoasekuro Gruppeforsikring

Tipo de asekuro

proprietoasekuro Skadesforsikring
Tipo de asekuro

inundoasekuro Oversvømmelsesforsikring
Tipo de asekuro

fajroasekuro Brandforsikring
Tipo de asekuro

Por kiom da monatoj mi estas kovrata? I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Peti kiom da monatoj vian asekurokovrado daŭras

Kio estas la prezo por la asekuro? Hvor meget koster forsikringen?
Peti kiom la asekuro estas
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