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Pankki - Yleistä
Suomi Tanska
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Tanska
Haluaisin avata pankkitilin. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili girokonto
Tilityyppi

säästötili opsparingskonto
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili personlig konto

Tilityyppi

yhteistili fælleskonto
Tilityyppi

lasten tili børnekonto
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten udenlandsk valuta konto
Tilityyppi

liiketili erhvervskonto
Tilityyppi

tili opiskelijoille studiekonto
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Er der månedlige omkostninger?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort
stjålet?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Modtager jeg et checkhæfte?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Hvad er opsparingsrenten?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Jeg har mistet mit kreditkort

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Kan I spærre min konto?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Jeg har brug for et nyt kort.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Tanska
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Jeg vil gerne have information om lån.

Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Jeg køber mit første hjem.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Jeg køber en anden ejendom.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Jeg vil gerne genlåne.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan

Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
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Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Jeg køber en ejendom til at leje videre.

Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Tanska
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus Indboforsikring
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus Rejseforsikring
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus Livsforsikring
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus Sygeforsikring
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus Bilforsikring
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus Husdyrsforsikring
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus Tyveriforsikring
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja Prioritetslånsbeskyttelse
Vakuutuksen tyyppi

opiskelijan vakuutus Studenterforsikring
Vakuutuksen tyyppi
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ryhmävakuutus Gruppeforsikring

Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus Skadesforsikring
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus Oversvømmelsesforsikring
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus Brandforsikring
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

I hvor mange måneder vil jeg være dækket?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Hvor meget koster forsikringen?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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