
Maahanmuutto
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Pankki - Yleistä
Suomi Puola
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez

dodatkowych opłat?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych
bankomatów?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Puola
Haluaisin avata pankkitilin. Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Czy mogę założyć konto przez internet?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim
telefonie)?

Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili rachunek bieżący
Tilityyppi

säästötili rachunek oszczędnościowy
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili rachunek osobisty

Tilityyppi

yhteistili wspólny rachunek bankowy
Tilityyppi

lasten tili konto dla dziecka
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten rachunek w obcej walucie
Tilityyppi

liiketili rachunek firmy/konto firmowe
Tilityyppi

tili opiskelijoille rachunek studencki/konto studenckie
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata
miesięczna?

Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na
wypadek jej kradzieży lub utraty?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Czy dostanę książeczkę czekową?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia
Państwa instytucja?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Proszę o zablokowanie mojego konta.
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Puola
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat

dostępnych kredytów.
Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat
kredytów hipotecznych.

Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą
kredytowym.

Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt
hipoteczny.

Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
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Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt

hipoteczny.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen

Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Puola
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus ubezpieczenie domu/mieszkania
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus ubezpieczenie na czas podróży
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus ubezpieczenie na życie
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus ubezpieczenie zdrowotne
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus ubezpieczenie samochodu
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus ubezpieczenie zwierząt domowych
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Vakuutuksen tyyppi
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opiskelijan vakuutus ubezpieczenie mienia studenta

Vakuutuksen tyyppi

ryhmävakuutus ubezpieczenie grupowe
Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus ubezpieczenie majątkowe
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus ubezpieczenie na wypadek powodzi
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus ubezpieczenie od ognia
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

