
Immigratie
Bank

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

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

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?

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

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 Deens
Ik zou graag een bankrekening openen. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen

Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten

Kan ik een bankrekening online openen? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart
krijgen?

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?

Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening

Kan ik bankieren via mijn telefoon? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon

Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn

lopende rekening girokonto
Type bankrekening

spaarrekening opsparingskonto
Type bankrekening
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persoonlijke rekening personlig konto

Type bankrekening

gezamenlijke rekening fælleskonto
Type bankrekening

kinderrekening børnekonto
Type bankrekening

vreemde valutarekening udenlandsk valuta konto
Type bankrekening

zakelijke rekening erhvervskonto
Type bankrekening

studentenrekening studiekonto
Type bankrekening

Zijn er maandelijkse kosten voor de
bankrekening?

Er der månedlige omkostninger?

Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

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?

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

Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt

Krijg ik een chequeboekje? Modtager jeg et checkhæfte?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening

Wat is de spaarrente? Hvad er opsparingsrenten?
Vragen naar informatie over de spaarrente

Op welke manieren kunt u mij beschermen
tegen fraude?

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?

Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
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Ik heb mijn bankkaart verloren. Jeg har mistet mit kreditkort

Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent

Mijn bankkaart werd gestolen. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen

Kan ik mijn bankrekening blokkeren? Kan I spærre min konto?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren

Ik heb nood aan een vervangkaart. Jeg har brug for et nyt kort.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

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

Jeg vil gerne have information om lån.

Vragen naar informatie over leningen

Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Vragen naar informatie over de rentevoet

Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

Jeg vil gerne have information om prioritetslån.

Vragen naar informatie over hypotheken

Ik zou graag met een hypotheekadviseur
spreken.

Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.

Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur

Ik koop mijn eerste huis. Jeg køber mit første hjem.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt

Ik koop een tweede eigendom. Jeg køber en anden ejendom.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt

Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. Jeg vil gerne genlåne.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
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Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien

Ik koop eigendom om te onderverhuren. Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren

Mijn bruto jaarinkomen is ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering
Nederlands Deens
Ik zou graag een verzekering afsluiten. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering

inboedel/opstalverzekering Indboforsikring
Type verzekering

reisverzekering Rejseforsikring
Type verzekering

levensverzekering Livsforsikring
Type verzekering

gezondheidsverzekering Sygeforsikring
Type verzekering

autoverzekering Bilforsikring
Type verzekering

huisdierenverzekering Husdyrsforsikring
Type verzekering

diefstalverzekering Tyveriforsikring
Type verzekering

hypotheekbescherming Prioritetslånsbeskyttelse
Type verzekering
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studentenverzekering Studenterforsikring

Type verzekering

groepsverzekering Gruppeforsikring
Type verzekering

schadeverzekering Skadesforsikring
Type verzekering

overstromingsverzekering Oversvømmelsesforsikring
Type verzekering

brandverzekering Brandforsikring
Type verzekering

Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

I hvor mange måneder vil jeg være dækket?

Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt

Hoeveel kost de verzekering? Hvor meget koster forsikringen?
Vragen hoeveel de verzekering kost
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