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

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

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?

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
automatáját használom?

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

Bank - Öppna ett bankkonto
svenska ungerska
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto. Szeretnék bankszámlát nyitni.

Ange din avsikt att öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto. Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto

Kan jag öppna ett bankkonto online? Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online

Vilken typ av bankkort får jag? Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto

Kan jag använda min mobil för att utföra
bankärenden?

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?

Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden

Vilka typer av bankkonton har ni? Milyen típusú bankszámlák vannak?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns

bankkonto folyószámla
Kontotyp

sparkonto takarékszámla
Kontotyp
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personligt konto személyi számla

Kontotyp

delat konto közös számla
Kontotyp

konto för barn gyerekszámla
Kontotyp

konto för utländsk valuta devizaszámla
Kontotyp

affärskonto üzleti számla
Kontotyp

konto för studerande diákszámla
Kontotyp

Är det några månadsavgifter? Vannak havi költségek?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot

Vad är det för avgifter för internationella
överföringar?

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?

Fråga om avgifter för internationella överföringar

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

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

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

Får jag ett checkhäfte? Kapok csekkfüzetet is?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto

Vad är sparräntan? Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Fråga efter information om sparräntan

På vilka sätt kan ni skydda mig mot
bedrägerier?

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?

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

Ange att du har tappat bort ditt kreditkort

Mitt kreditkort är stulet. Ellopták a kártyám.
Ange att ditt kreditkort är stulet

Kan ni spärra mitt konto? Le tudják tiltani a számlám?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto

Jag behöver ett ersättningskort. Szükségem van egy új kártyára.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp
svenska ungerska
Skulle jag kunna få information om lån? Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.

Fråga om information om lån

Vad kan du berätta om räntan? Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Fråga efter information om ränta

Jag skulle vilja få mer information om
bostadslån.

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.

Fråga om information om bostadslån

Jag skulle vilja prata med en
inteckningsrådgivare.

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.

Be om att få tala med en inteckningsrådgivare

Jag köper mitt första hem. Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Ange att du köper ditt första hem

Jag köper min andra bostad. Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Ange att du köper din andra bostad

Jag vill ta ett nytt bolån. Szeretnék új jelzálogot.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
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Jag vill granska mitt befintliga lån. Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.

Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån

Jag köper en bostad att hyra ut. Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Ange att du köper en bostad för uthyrning

Min årslön är _____. A bruttó éves jövedelmem ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring
svenska ungerska
Jag vill köpa till försäkring. Szeretnék biztosítást kötni.

Ange att du är intresserad av en försäkring

hemförsäkring lakásbiztosítás
Försäkringstyp

reseförsäkring utazásbiztosítás
Försäkringstyp

livsförsäkring életbiztosítás
Försäkringstyp

sjukförsäkring egészségbiztosítás
Försäkringstyp

bilförsäkring gépjármű-biztosítás
Försäkringstyp

djurförsäkring kisállatbiztosítás
Försäkringstyp

inbrottsförsäkring lopásbiztosítás
Försäkringstyp

återbetalningsskydd jelzálogvédelem
Försäkringstyp
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studentförsäkring tanulói vagyon

Försäkringstyp

gruppförsäkring csoportbiztosítás
Försäkringstyp

egendomsförsäkring vagyonbiztosítás
Försäkringstyp

översvämning försäkring árvízi biztosítás
Försäkringstyp

försäkring för brand tűzbiztosítás
Försäkringstyp

Hur många månader täcker försäkringen? Hány hónapig fedez a biztosítás?
Fråga hur många månader din försäkring täcker

Hur mycket kostar försäkringen? Mennyibe kerül a biztosítás?
Fråga hur mycket försäkringen kostar
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