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

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม
่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม

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?

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร

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

Bank - Öppna ett bankkonto
svenska thai
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto. ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร

Ange din avsikt att öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto. ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto

Kan jag öppna ett bankkonto online? ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได
้ไหม

Frågar om du kan öppna ett bankkonto online

Vilken typ av bankkort får jag? ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเค
รดิต

Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto

Kan jag använda min mobil för att utföra
bankärenden?

ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือได้ไหม

Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden

Vilka typer av bankkonton har ni? คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Fråga vilken typ av bankkonton som finns

bankkonto บัญชีกระแสรายวัน
Kontotyp

sparkonto บัญชีออมทรัพย์
Kontotyp
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personligt konto บัญชีส่วนบุคคล

Kontotyp

delat konto บัญชีร่วม
Kontotyp

konto för barn บัญชีสำหรับเด็ก
Kontotyp

konto för utländsk valuta บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Kontotyp

affärskonto บริการเงินฝากธุรกิจ
Kontotyp

konto för studerande บัญชีสำหรับนักเรียน
Kontotyp

Är det några månadsavgifter? มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fråga om det är några månadskostnader för kontot

Vad är det för avgifter för internationella
överföringar?

ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอน
เงินระหว่างประเทศคือเท่าไร

Fråga om avgifter för internationella överföringar

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

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญ
หายหรือถูกขโมยบ้างไหม

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

Får jag ett checkhäfte? ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto

Vad är sparräntan? อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Fråga efter information om sparräntan

På vilka sätt kan ni skydda mig mot
bedrägerier?

คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกง
ได้อย่างไร

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

Ange att du har tappat bort ditt kreditkort

Mitt kreditkort är stulet. บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Ange att ditt kreditkort är stulet

Kan ni spärra mitt konto? คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได
้ไหม

Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto

Jag behöver ett ersättningskort. ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิ
ม

Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp
svenska thai
Skulle jag kunna få information om lån? ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู

้ยืม
Fråga om information om lån

Vad kan du berätta om räntan? คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอั
ตราดอกเบี้ยได้บ้าง

Fråga efter information om ränta

Jag skulle vilja få mer information om
bostadslån.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำ
นอง

Fråga om information om bostadslån

Jag skulle vilja prata med en
inteckningsrådgivare.

ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษา
ด้านการจำนอง

Be om att få tala med en inteckningsrådgivare

Jag köper mitt första hem. ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉั
น

Ange att du köper ditt första hem

Jag köper min andra bostad. ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหล
ังที่สอง

Ange att du köper din andra bostad
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Jag vill ta ett nytt bolån. ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

Ange att du vill ta ett nytt bolån

Jag vill granska mitt befintliga lån. ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองท
ี่มีอยู่ของฉันใหม่

Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån

Jag köper en bostad att hyra ut. ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อป
ล่อยเช่า

Ange att du köper en bostad för uthyrning

Min årslön är _____. รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Ange din årslön

Bank - Försäkring
svenska thai
Jag vill köpa till försäkring. ฉันต้องการซื้อประกันภัย

Ange att du är intresserad av en försäkring

hemförsäkring ประกันภัยบ้าน
Försäkringstyp

reseförsäkring ประกันการเดินทาง
Försäkringstyp

livsförsäkring ประกันชีวิต
Försäkringstyp

sjukförsäkring ประกันสุขภาพ
Försäkringstyp

bilförsäkring ประกันภัยรถยนต์
Försäkringstyp

djurförsäkring ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Försäkringstyp
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inbrottsförsäkring ประกันภัยโจรกรรม

Försäkringstyp

återbetalningsskydd การคุ้มครองการจำนอง
Försäkringstyp

studentförsäkring ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Försäkringstyp

gruppförsäkring ประกันกลุ่ม
Försäkringstyp

egendomsförsäkring ประกันภัยทรัพย์สิน
Försäkringstyp

översvämning försäkring ประกันภัยน้ำท่วม
Försäkringstyp

försäkring för brand ประกันอัคคีภัย
Försäkringstyp

Hur många månader täcker försäkringen? ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือ
น

Fråga hur många månader din försäkring täcker

Hur mycket kostar försäkringen? ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Fråga hur mycket försäkringen kostar
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