
Maahanmuutto
Pankki

Pankki - Yleistä
Suomi Arabia
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون دفع

األجور؟
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Arabia
Haluaisin avata pankkitilin. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili الحساب الجاري
Tilityyppi
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säästötili حساب ادخار

Tilityyppi

henkilökohtainen tili حساب شخصي
Tilityyppi

yhteistili حساب مشترك
Tilityyppi

lasten tili حساب اطفال
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten حساب عملة أجنبية
Tilityyppi

liiketili حساب أعمال
Tilityyppi

tili opiskelijoille حساب طالبي
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja هل هناك أية أجور شهرية؟
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
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Mikä on talletuskorko? ما هي نسبة الربح؟

Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi

Hukkasin luottokorttini. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Arabia
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. أود الحصول على المزيد من المعلومات عن

القروض.
Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. أود التحدث مع مستشار الرهن.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
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Olen ostamassa ensimmäistä taloani. أنا أشتري منزلي األول.

Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. سأشتري عقارا ثانيا.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. اود إعادة الرهن.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan

Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. أود مراجعة الرهن الحالي.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen

Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Arabia
Haluaisin ostaa vakuutuksen. أود شراء التأمين.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus تأمين سفر
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus تأمين على الحياة
Vakuutuksen tyyppi
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sairausvakuutus تأمين على الصحة

Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus تأمين على السيارة
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus تأمين على الحيوانات األليفة
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus تأمين ضد السرقة
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja حماية للرهن
Vakuutuksen tyyppi

opiskelijan vakuutus ممتلكات طالبية
Vakuutuksen tyyppi

ryhmävakuutus تأمين على مجموعة
Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus تأمين على الممتلكات
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus تأمين ضد الفيضان
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus تأمين ضد الحريق
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
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Kuinka paljon vakuutus maksaa? ما هو سعر التأمين؟

Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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