
Maahanmuutto
Pankki

Pankki - Yleistä
Suomi Saksa
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?

Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von
Geldautomaten anderer Banken an?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Saksa
Haluaisin avata pankkitilin. Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Was für Kontotypen gibt es?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili Girokonto
Tilityyppi

säästötili Sparkonto
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili Privatkonto

Tilityyppi

yhteistili Gemeinschaftskonto
Tilityyppi

lasten tili Kinderkonto
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten Konto für fremde Währungen
Tilityyppi

liiketili Businesskonto
Tilityyppi

tili opiskelijoille Studentenkonto
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Fallen monatlich Gebühren an?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen
Überweisungen an?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere
oder sie mir gestohlen wird?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Bekomme ich ein Scheckbuch?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Wie ist der Zinssatz?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Ich habe meine Kreditkarte verloren.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Können Sie mein Konto sperren?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Saksa
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.

Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan

Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
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Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Ich kaufe eine Mietwohnung.

Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Saksa
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Ich möchte eine Versicherung abschließen.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus Hausratsversicherung
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus Reiseversicherung
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus Lebensversicherung
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus Krankenversicherug
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus KFZ-Versicherung
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus Versicherung für Haustiere
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus Diebstahlversicherung
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja Hypothekenversicherung
Vakuutuksen tyyppi

opiskelijan vakuutus Studentenversicherung
Vakuutuksen tyyppi
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ryhmävakuutus Gruppenversicherung

Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus Sachversicherung
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus Flutschutzversicherung
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus Brandschutzversicherung
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Was kostet die Versicherung?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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