
Immigratie
Bank

Bank - Algemeen
Nederlands Arabisch
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te
betalen?

هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون دفع
األجور؟

Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land

Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij
een geldautomaat van een andere bank?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening
Nederlands Arabisch
Ik zou graag een bankrekening openen. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen

Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten

Kan ik een bankrekening online openen? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart
krijgen?

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening

Kan ik bankieren via mijn telefoon? هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon

Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn

lopende rekening الحساب الجاري
Type bankrekening
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spaarrekening حساب ادخار

Type bankrekening

persoonlijke rekening حساب شخصي
Type bankrekening

gezamenlijke rekening حساب مشترك
Type bankrekening

kinderrekening حساب اطفال
Type bankrekening

vreemde valutarekening حساب عملة أجنبية
Type bankrekening

zakelijke rekening حساب أعمال
Type bankrekening

studentenrekening حساب طالبي
Type bankrekening

Zijn er maandelijkse kosten voor de
bankrekening?

هل هناك أية أجور شهرية؟
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen

Is er een verzekering voor in geval ik mijn
bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
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Krijg ik een chequeboekje? هل سأحصل على دفتر شيكات؟

Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening

Wat is de spaarrente? ما هي نسبة الربح؟
Vragen naar informatie over de spaarrente

Op welke manieren kunt u mij beschermen
tegen fraude?

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude

Ik heb mijn bankkaart verloren. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent

Mijn bankkaart werd gestolen. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen

Kan ik mijn bankrekening blokkeren? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren

Ik heb nood aan een vervangkaart. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp
Nederlands Arabisch
Ik zou graag wat informatie hebben over
leningen.

أود الحصول على المزيد من المعلومات عن
القروض.

Vragen naar informatie over leningen

Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Vragen naar informatie over de rentevoet

Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Vragen naar informatie over hypotheken
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Ik zou graag met een hypotheekadviseur
spreken.

أود التحدث مع مستشار الرهن.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur

Ik koop mijn eerste huis. أنا أشتري منزلي األول.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt

Ik koop een tweede eigendom. سأشتري عقارا ثانيا.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt

Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. اود إعادة الرهن.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen

Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. أود مراجعة الرهن الحالي.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien

Ik koop eigendom om te onderverhuren. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren

Mijn bruto jaarinkomen is ______. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering
Nederlands Arabisch
Ik zou graag een verzekering afsluiten. أود شراء التأمين.

Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering

inboedel/opstalverzekering تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Type verzekering

reisverzekering تأمين سفر
Type verzekering
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levensverzekering تأمين على الحياة

Type verzekering

gezondheidsverzekering تأمين على الصحة
Type verzekering

autoverzekering تأمين على السيارة
Type verzekering

huisdierenverzekering تأمين على الحيوانات األليفة
Type verzekering

diefstalverzekering تأمين ضد السرقة
Type verzekering

hypotheekbescherming حماية للرهن
Type verzekering

studentenverzekering ممتلكات طالبية
Type verzekering

groepsverzekering تأمين على مجموعة
Type verzekering

schadeverzekering تأمين على الممتلكات
Type verzekering

overstromingsverzekering تأمين ضد الفيضان
Type verzekering

brandverzekering تأمين ضد الحريق
Type verzekering
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Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt

Hoeveel kost de verzekering? ما هو سعر التأمين؟
Vragen hoeveel de verzekering kost
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