
Immigratie
Bank

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

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

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?

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

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 Hongaars
Ik zou graag een bankrekening openen. Szeretnék bankszámlát nyitni.

Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen

Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten

Kan ik een bankrekening online openen? Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart
krijgen?

Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?

Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening

Kan ik bankieren via mijn telefoon? Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon

Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? Milyen típusú bankszámlák vannak?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn

lopende rekening folyószámla
Type bankrekening

spaarrekening takarékszámla
Type bankrekening
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persoonlijke rekening személyi számla

Type bankrekening

gezamenlijke rekening közös számla
Type bankrekening

kinderrekening gyerekszámla
Type bankrekening

vreemde valutarekening devizaszámla
Type bankrekening

zakelijke rekening üzleti számla
Type bankrekening

studentenrekening diákszámla
Type bankrekening

Zijn er maandelijkse kosten voor de
bankrekening?

Vannak havi költségek?

Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?

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?

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

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

Krijg ik een chequeboekje? Kapok csekkfüzetet is?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening

Wat is de spaarrente? Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Vragen naar informatie over de spaarrente

Op welke manieren kunt u mij beschermen
tegen fraude?

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?

Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
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Ik heb mijn bankkaart verloren. Elvesztettem a kártyám.

Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent

Mijn bankkaart werd gestolen. Ellopták a kártyám.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen

Kan ik mijn bankrekening blokkeren? Le tudják tiltani a számlám?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren

Ik heb nood aan een vervangkaart. Szükségem van egy új kártyára.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

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

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.

Vragen naar informatie over leningen

Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Vragen naar informatie over de rentevoet

Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.

Vragen naar informatie over hypotheken

Ik zou graag met een hypotheekadviseur
spreken.

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.

Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur

Ik koop mijn eerste huis. Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt

Ik koop een tweede eigendom. Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt

Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. Szeretnék új jelzálogot.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
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Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.

Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien

Ik koop eigendom om te onderverhuren. Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren

Mijn bruto jaarinkomen is ______. A bruttó éves jövedelmem ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering
Nederlands Hongaars
Ik zou graag een verzekering afsluiten. Szeretnék biztosítást kötni.

Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering

inboedel/opstalverzekering lakásbiztosítás
Type verzekering

reisverzekering utazásbiztosítás
Type verzekering

levensverzekering életbiztosítás
Type verzekering

gezondheidsverzekering egészségbiztosítás
Type verzekering

autoverzekering gépjármű-biztosítás
Type verzekering

huisdierenverzekering kisállatbiztosítás
Type verzekering

diefstalverzekering lopásbiztosítás
Type verzekering

hypotheekbescherming jelzálogvédelem
Type verzekering

Pagina 4 23.05.2023



Immigratie
Bank
studentenverzekering tanulói vagyon

Type verzekering

groepsverzekering csoportbiztosítás
Type verzekering

schadeverzekering vagyonbiztosítás
Type verzekering

overstromingsverzekering árvízi biztosítás
Type verzekering

brandverzekering tűzbiztosítás
Type verzekering

Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

Hány hónapig fedez a biztosítás?

Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt

Hoeveel kost de verzekering? Mennyibe kerül a biztosítás?
Vragen hoeveel de verzekering kost
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