Maahanmuutto
Pankki
Pankki - Yleistä
Hollanti

Arabia

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te
betalen?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ
]ﺑﻠﺪ[ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ؟

Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een
geldautomaat van een andere bank?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﻥ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺻﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ؟

Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Hollanti

Arabia

Ik zou graag een bankrekening openen.

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ

Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Kan ik een bankrekening online openen?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؟

Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ؟

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Kan ik bankieren via mijn telefoon?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ؟

Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
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Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?

ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻜﻢ؟

Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
lopende rekening

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

Tilityyppi
spaarrekening

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺩﺧﺎﺭ

Tilityyppi
persoonlijke rekening

ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺨﺼﻲ

Tilityyppi
gezamenlijke rekening

ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ

Tilityyppi
kinderrekening

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻃﻔﺎﻝ

Tilityyppi
vreemde valutarekening

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

Tilityyppi
zakelijke rekening

ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ

Tilityyppi
studentenrekening

ﺣﺴﺎﺏ ﻃﻼﺑﻲ

Tilityyppi
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺷﻬﺮﻳﺔ؟

Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
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Is er een verzekering voor in geval ik mijn
bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻗﺖ
ﺃﻭ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ؟

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Krijg ik een chequeboekje?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ؟

Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
Wat is de spaarrente?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ؟

Pyydät tietoa talletuskoroista
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen
fraude?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻭﻧﻬﺎ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ؟

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
Ik heb mijn bankkaart verloren.

ﻟﻘﺪ ﺃﺿﻌﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺧﺎﺻﺘﻲ

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
Mijn bankkaart werd gestolen.

.ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ

Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺴﺎﺑﻲ؟

Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Ik heb nood aan een vervangkaart.

.ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﺒﻄﺎﻗﺘﻲ

Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Hollanti
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.

Arabia

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

Kysyt lisätietoa lainoista
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Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؟

Kysyt lisätietoa korkotasosta
Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

ﺃﻭﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
.ﺍﻟﺮﻫﻦ

Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
.ﺍﻟﺮﻫﻦ

Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Ik koop mijn eerste huis.

.ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ

Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Ik koop een tweede eigendom.

.ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ

Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.

.ﺍﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻫﻦ

Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.

.ﺃﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Ik koop eigendom om te onderverhuren.

ﺳﺄﺷﺘﺮﻱ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
.ﺗﺄﺟﻴﺮﻩ

Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Mijn bruto jaarinkomen is ______.

ﺩﺧﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
._______________ﻫﻮ

Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Hollanti

Arabia
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Ik zou graag een verzekering afsluiten.

.ﺃﻭﺩ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
inboedel/opstalverzekering

ﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ/ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺰﻟ

Vakuutuksen tyyppi
reisverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ

Vakuutuksen tyyppi
levensverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

Vakuutuksen tyyppi
gezondheidsverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ

Vakuutuksen tyyppi
autoverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

Vakuutuksen tyyppi
huisdierenverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ

Vakuutuksen tyyppi
diefstalverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ

Vakuutuksen tyyppi
hypotheekbescherming

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ

Vakuutuksen tyyppi
studentenverzekering

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ

Vakuutuksen tyyppi
groepsverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

Vakuutuksen tyyppi
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schadeverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

Vakuutuksen tyyppi
overstromingsverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ

Vakuutuksen tyyppi
brandverzekering

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ

Vakuutuksen tyyppi
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
Hoeveel kost de verzekering?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؟

Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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