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Bank - Allmänt
svenska danska
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva
betala extra avgifter?

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land

Vad är avgifterna om jag använder
bankautomater från andra banker?

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto
svenska danska
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Ange din avsikt att öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto

Kan jag öppna ett bankkonto online? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online

Vilken typ av bankkort får jag? Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto

Kan jag använda min mobil för att utföra
bankärenden?

Kan jeg logge på banken fra min telefon?

Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden

Vilka typer av bankkonton har ni? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns

bankkonto girokonto
Kontotyp

sparkonto opsparingskonto
Kontotyp
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personligt konto personlig konto

Kontotyp

delat konto fælleskonto
Kontotyp

konto för barn børnekonto
Kontotyp

konto för utländsk valuta udenlandsk valuta konto
Kontotyp

affärskonto erhvervskonto
Kontotyp

konto för studerande studiekonto
Kontotyp

Är det några månadsavgifter? Er der månedlige omkostninger?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot

Vad är det för avgifter för internationella
överföringar?

Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

Fråga om avgifter för internationella överföringar

Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir
borttappat eller stulet?

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

Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet

Får jag ett checkhäfte? Modtager jeg et checkhæfte?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto

Vad är sparräntan? Hvad er opsparingsrenten?
Fråga efter information om sparräntan

På vilka sätt kan ni skydda mig mot
bedrägerier?

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?

Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
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Jag har tappat bort mitt kreditkort. Jeg har mistet mit kreditkort

Ange att du har tappat bort ditt kreditkort

Mitt kreditkort är stulet. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Ange att ditt kreditkort är stulet

Kan ni spärra mitt konto? Kan I spærre min konto?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto

Jag behöver ett ersättningskort. Jeg har brug for et nyt kort.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp
svenska danska
Skulle jag kunna få information om lån? Jeg vil gerne have information om lån.

Fråga om information om lån

Vad kan du berätta om räntan? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Fråga efter information om ränta

Jag skulle vilja få mer information om
bostadslån.

Jeg vil gerne have information om prioritetslån.

Fråga om information om bostadslån

Jag skulle vilja prata med en
inteckningsrådgivare.

Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.

Be om att få tala med en inteckningsrådgivare

Jag köper mitt första hem. Jeg køber mit første hjem.
Ange att du köper ditt första hem

Jag köper min andra bostad. Jeg køber en anden ejendom.
Ange att du köper din andra bostad

Jag vill ta ett nytt bolån. Jeg vil gerne genlåne.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
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Jag vill granska mitt befintliga lån. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån

Jag köper en bostad att hyra ut. Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Ange att du köper en bostad för uthyrning

Min årslön är _____. Min samlede årsindkomst er ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring
svenska danska
Jag vill köpa till försäkring. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Ange att du är intresserad av en försäkring

hemförsäkring Indboforsikring
Försäkringstyp

reseförsäkring Rejseforsikring
Försäkringstyp

livsförsäkring Livsforsikring
Försäkringstyp

sjukförsäkring Sygeforsikring
Försäkringstyp

bilförsäkring Bilforsikring
Försäkringstyp

djurförsäkring Husdyrsforsikring
Försäkringstyp

inbrottsförsäkring Tyveriforsikring
Försäkringstyp

återbetalningsskydd Prioritetslånsbeskyttelse
Försäkringstyp
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studentförsäkring Studenterforsikring

Försäkringstyp

gruppförsäkring Gruppeforsikring
Försäkringstyp

egendomsförsäkring Skadesforsikring
Försäkringstyp

översvämning försäkring Oversvømmelsesforsikring
Försäkringstyp

försäkring för brand Brandforsikring
Försäkringstyp

Hur många månader täcker försäkringen? I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Fråga hur många månader din försäkring täcker

Hur mycket kostar försäkringen? Hvor meget koster forsikringen?
Fråga hur mycket försäkringen kostar
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