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

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

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?

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Bank - Öppna ett bankkonto
svenska rumänska
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Ange din avsikt att öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto

Kan jag öppna ett bankkonto online? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online

Vilken typ av bankkort får jag? Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto

Kan jag använda min mobil för att utföra
bankärenden?

Pot să-mi accesez contul de pe telefon?

Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden

Vilka typer av bankkonton har ni? Ce fel de conturi bancare aveți?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns

bankkonto cont curent
Kontotyp

sparkonto cont de economii
Kontotyp
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personligt konto cont personal

Kontotyp

delat konto cont comun
Kontotyp

konto för barn contul pentru copii
Kontotyp

konto för utländsk valuta cont curent în monedă străină
Kontotyp

affärskonto cont de firmă
Kontotyp

konto för studerande cont de student
Kontotyp

Är det några månadsavgifter? Există comisioane lunare?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot

Vad är det för avgifter för internationella
överföringar?

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?

Fråga om avgifter för internationella överföringar

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

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

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

Får jag ett checkhäfte? Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto

Vad är sparräntan? Care este rata dobânzii de economii?
Fråga efter information om sparräntan

På vilka sätt kan ni skydda mig mot
bedrägerier?

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?

Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
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Jag har tappat bort mitt kreditkort. Mi-am pierdut cardul de credit.

Ange att du har tappat bort ditt kreditkort

Mitt kreditkort är stulet. Mi s-a furat cardul.
Ange att ditt kreditkort är stulet

Kan ni spärra mitt konto? Îmi puteți bloca contul?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto

Jag behöver ett ersättningskort. Am nevoie de un card nou.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp
svenska rumänska
Skulle jag kunna få information om lån? Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Fråga om information om lån

Vad kan du berätta om räntan? Ce dobândă aveți?
Fråga efter information om ränta

Jag skulle vilja få mer information om
bostadslån.

Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.

Fråga om information om bostadslån

Jag skulle vilja prata med en
inteckningsrådgivare.

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.

Be om att få tala med en inteckningsrådgivare

Jag köper mitt första hem. Îmi cumpăr prima casă.
Ange att du köper ditt första hem

Jag köper min andra bostad. Cumpăr a doua proprietate.
Ange att du köper din andra bostad

Jag vill ta ett nytt bolån. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
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Jag vill granska mitt befintliga lån. Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.

Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån

Jag köper en bostad att hyra ut. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Ange att du köper en bostad för uthyrning

Min årslön är _____. Venitul meu anual brut este de ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring
svenska rumänska
Jag vill köpa till försäkring. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Ange att du är intresserad av en försäkring

hemförsäkring asigurare de locuință
Försäkringstyp

reseförsäkring asigurare de călătorie
Försäkringstyp

livsförsäkring asigurare pe viață
Försäkringstyp

sjukförsäkring asigurare de sănătate
Försäkringstyp

bilförsäkring asigurare auto
Försäkringstyp

djurförsäkring asigurare pentru animale de companie
Försäkringstyp

inbrottsförsäkring asigurare în caz de furt
Försäkringstyp

återbetalningsskydd asigurare ipotecară
Försäkringstyp
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studentförsäkring asigurare pentru studenți

Försäkringstyp

gruppförsäkring asigurare de grup
Försäkringstyp

egendomsförsäkring asigurare de proprietate
Försäkringstyp

översvämning försäkring asigurare în caz de inundații
Försäkringstyp

försäkring för brand asigurare împotriva incendiilor
Försäkringstyp

Hur många månader täcker försäkringen? Câte sunt sunt asigurat?
Fråga hur många månader din försäkring täcker

Hur mycket kostar försäkringen? Cât costă asigurarea?
Fråga hur mycket försäkringen kostar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 5 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

