
Maahanmuutto
Pankki

Pankki - Yleistä
Suomi Romania
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Romania
Haluaisin avata pankkitilin. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Voi primi un card de debit sau un card de credit?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Ce fel de conturi bancare aveți?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili cont curent
Tilityyppi

säästötili cont de economii
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili cont personal

Tilityyppi

yhteistili cont comun
Tilityyppi

lasten tili contul pentru copii
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten cont curent în monedă străină
Tilityyppi

liiketili cont de firmă
Tilityyppi

tili opiskelijoille cont de student
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Există comisioane lunare?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Care este rata dobânzii de economii?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Mi-am pierdut cardul de credit.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Mi s-a furat cardul.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Îmi puteți bloca contul?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Am nevoie de un card nou.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Romania
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Ce dobândă aveți?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Îmi cumpăr prima casă.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Cumpăr a doua proprietate.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan

Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
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Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.

Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Venitul meu anual brut este de ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Romania
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus asigurare de locuință
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus asigurare de călătorie
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus asigurare pe viață
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus asigurare de sănătate
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus asigurare auto
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus asigurare pentru animale de companie
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus asigurare în caz de furt
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja asigurare ipotecară
Vakuutuksen tyyppi

opiskelijan vakuutus asigurare pentru studenți
Vakuutuksen tyyppi
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ryhmävakuutus asigurare de grup

Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus asigurare de proprietate
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus asigurare în caz de inundații
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus asigurare împotriva incendiilor
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Câte sunt sunt asigurat?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Cât costă asigurarea?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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