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Pankki - Yleistä
Suomi Ranska
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans

payer de commission ?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Quels sont les frais si je retire de l'argent à un
distributeur automatique externe à la banque ?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Ranska
Haluaisin avata pankkitilin. Je voudrais ouvrir un compte bancaire.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une
carte de crédit ?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Est-ce que je peux avoir accès à mes données
bancaires depuis mon portable ?

Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili compte courant
Tilityyppi

säästötili compte d'épargne
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili compte personnel

Tilityyppi

yhteistili compte commun
Tilityyppi

lasten tili livret jeune
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten compte en devise étrangère
Tilityyppi

liiketili compte professionnel
Tilityyppi

tili opiskelijoille compte pour les étudiants
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma
carte ?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Est-ce que je reçois un chéquier ?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Quel est le taux d'intérêt ?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. J'ai perdu ma carte bancaire.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Ma carte bancaire a été volée.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Ranska
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.

Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Quels sont les taux d'intérêt ?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Je voudrais des renseignements sur les prêts
hypothécaires.

Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Je voudrais m'entretenir avec un conseiller
hypothécaire.

Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. J'achète ma première propriété.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. J’achète une seconde propriété.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
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Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.

Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen

Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. J'achète une propriété à mettre en location.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Ranska
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Je voudrais souscrire à une assurance.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus assurance habitation
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus assurance voyage
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus assurance vie
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus assurance maladie
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus assurance auto
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus assurance vétérinaire
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus assurance vol
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja protection hypothécaire
Vakuutuksen tyyppi
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opiskelijan vakuutus assurance étudiant

Vakuutuksen tyyppi

ryhmävakuutus assurance collective
Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus assurance de biens
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus assurance inondation
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus assurance incendie
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Quel est le coût de l'assurance ?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

