
Maahanmuutto
Pankki

Pankki - Yleistä
Suomi Tšekki
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez

placení poplatků?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Kuinka paljon muiden pankkien raha-
automaattien käyttäminen maksaa?

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?

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

Pankki - Pankkitilin avaaminen
Suomi Tšekki
Haluaisin avata pankkitilin. Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.

Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä

Haluaisin sulkea pankkitilini Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi

Voinko avata pankkitilin internetissä? Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä

Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen
yhteydessä?

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?

Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä

Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella? Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella

Minkälaisia pankkitilejä teillä on? Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla

käyttötili běžný účet
Tilityyppi

säästötili spořící účet
Tilityyppi
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henkilökohtainen tili osobní účet

Tilityyppi

yhteistili společný účet
Tilityyppi

lasten tili dětský účet
Tilityyppi

tili ulkomaista valuuttaa varten cizoměnový účet
Tilityyppi

liiketili obchodní účet
Tilityyppi

tili opiskelijoille studentský účet
Tilityyppi

Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja

Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu
kustannuksia?

Jaké jsou komise za zahraniční převody?

Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja

Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai
varastetaan?

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo
krádeže?

Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan

Saanko sekkivihkon? Dostanu šekovou knížku?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana

Mikä on talletuskorko? Jaká je spořící úroková sazba?
Pyydät tietoa talletuskoroista

Millä tavoin pystytte suojelemaan minua
petoksilta?

Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními
podvody?

Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
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Hukkasin luottokorttini. Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.

Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi

Minun luottokorttini varastettiin. Moje kreditní karta byla ukradena.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin

Voitteko sulkea pankkitilini? Můžete zablokovat můj účet?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi

Tarvitsen uuden pankkikortin. Potřebuji náhradní kartu.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu
Suomi Tšekki
Haluaisin saada lisätietoa lainoista. Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.

Kysyt lisätietoa lainoista

Mitä minun tulisi tietää korkotasosta? Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kysyt lisätietoa korkotasosta

Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista. Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista

Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa. Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa

Olen ostamassa ensimmäistä taloani. Kupuji můj první dům.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi

Olen ostamassa toista kiinteistöäni. Kupuji druhou nemovitost.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi

Haluan ottaa uuden asuntolainan. Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan

Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen. Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
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Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi. Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.

Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi

Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______. Můj hrubý roční příjem je ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus
Suomi Tšekki
Haluaisin ostaa vakuutuksen. Chtěl/a bych si koupit pojištění.

Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta

kotivakuutus pojištění domu/domácnosti
Vakuutuksen tyyppi

matkavakuutus cestovní pojištění
Vakuutuksen tyyppi

henkivakuutus životní pojištění
Vakuutuksen tyyppi

sairausvakuutus zdravotní pojištění
Vakuutuksen tyyppi

autovakuutus povinné ručení
Vakuutuksen tyyppi

lemmikkivakuutus pojištění mazlíčků
Vakuutuksen tyyppi

murtovakuutus pojištění proti krádeži
Vakuutuksen tyyppi

asuntolainan korkosuoja pojištění hypotéky
Vakuutuksen tyyppi

opiskelijan vakuutus pojištění majetku studenta
Vakuutuksen tyyppi
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ryhmävakuutus skupinové pojištění osob

Vakuutuksen tyyppi

varallisuusvakuutus pojištění majetku
Vakuutuksen tyyppi

tulvavakuutus pojištění proti povodním
Vakuutuksen tyyppi

palovakuutus pojištění proti požáru
Vakuutuksen tyyppi

Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on
voimassa?

Kolik měsíců trvá mé pojištění?

Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa

Kuinka paljon vakuutus maksaa? Kolik stojí to pojištění?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa
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