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Pankki - Yleistä
Suomi Portugali
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar

taxas?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas
eletrônicos de outros bancos?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Portugali
Haluaisin avata pankkitilin. Gostaria de abrir uma conta bancária.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Gostaria de fechar minha conta bancária.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Posso abrir uma conta pela internet?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Vou receber um cartão de débito ou de crédito?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Posso usar o banco pelo celular?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili conta corrente
Tilityyppi

säästötili conta de poupança
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili conta pessoal

Tilityyppi

yhteistili conta conjunta
Tilityyppi

lasten tili conta para crianças
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten conta de moeda estrangeira
Tilityyppi

liiketili conta empresarial
Tilityyppi

tili opiskelijoille conta estudantil
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Existem taxas mensais?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Quais são as comissões para transferências
internacionais?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou
roubado?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Vou receber um talão de cheques?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Qual é a taxa de juros da poupança?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

De que maneira receberei proteção contra fraudes?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Perdi meu cartão de crédito.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Meu cartão de crédito foi roubado.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Você pode bloquear minha conta?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Preciso de um cartão de reposição.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Portugali
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Gostaria de receber algumas informações sobre

empréstimos.
Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Você poderia me dar informações sobre a taxa de
juros?

Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Gostaria de receber algumas informações sobre
hipotecas e financiamentos.

Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Gostaria de falar com um consultor sobre
financiamentos e hipotecas.

Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Estou comprando minha primeira casa própria.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Estou comprando uma segunda propriedade.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
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Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.

Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen

Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Meu rendimento anual bruto é de ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Portugali
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Gostaria de contratar um seguro.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus seguro de habitação
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus seguro de viagem
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus seguro de vida
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus seguro de saúde
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus seguro automóvel
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus seguro saúde animal
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus seguro contra roubo
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja seguro de proteção sobre a hipoteca
Vakuutuksen tyyppi
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opiskelijan vakuutus seguro estudantil

Vakuutuksen tyyppi

ryhmävakuutus seguro de grupo
Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus seguro de propriedade
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus seguro contra inundações
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus seguro contra incêndio
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Por quantos meses dura a cobertura?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Qual é o custo do seguro?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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