
Maahanmuutto
Pankki

Pankki - Yleistä
Suomi kreikka
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να

πληρώσω προμήθεια;
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης
ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi kreikka
Haluaisin avata pankkitilin. Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του
ίντερνετ;

Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω
τηλεφώνου;

Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili τρεχούμενος λογαριασμός
Tilityyppi

säästötili λογαριασμός ταμιευτηρίου
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili προσωπικός λογαριασμός

Tilityyppi

yhteistili κοινός λογαριασμός
Tilityyppi

lasten tili παιδικός λογαριασμός
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten συναλλαγματικός λογαριασμός
Tilityyppi

liiketili επαγγελματικός λογαριασμός
Tilityyppi

tili opiskelijoille φοιτητικός λογαριασμός
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές
χρημάτων;

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα
μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi kreikka
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με

δάνεια.
Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που
προσφέρετε.

Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
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Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη

μου.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen

Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi kreikka
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus ασφάλεια κατοικίας
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus ταξιδιωτική ασφάλιση
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus ασφάλεια ζωής
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus ασφάλεια υγείας
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus ασφάλεια αυτοκινήτου
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus ασφάλεια κλοπής
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Vakuutuksen tyyppi
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opiskelijan vakuutus φοιτητική ασφάλεια

Vakuutuksen tyyppi

ryhmävakuutus ομαδική ασφάλιση
Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus ασφάλεια ακινήτου
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus ασφάλεια πλημμύρας
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus ασφάλεια πυρός
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

