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

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม
่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม

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?

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร

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 Thais
Ik zou graag een bankrekening openen. ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร

Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen

Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten

Kan ik een bankrekening online openen? ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได
้ไหม

Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart
krijgen?

ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเค
รดิต

Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening

Kan ik bankieren via mijn telefoon? ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือได้ไหม

Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon

Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn

lopende rekening บัญชีกระแสรายวัน
Type bankrekening

spaarrekening บัญชีออมทรัพย์
Type bankrekening

Pagina 1 23.05.2023



Immigratie
Bank
persoonlijke rekening บัญชีส่วนบุคคล

Type bankrekening

gezamenlijke rekening บัญชีร่วม
Type bankrekening

kinderrekening บัญชีสำหรับเด็ก
Type bankrekening

vreemde valutarekening บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Type bankrekening

zakelijke rekening บริการเงินฝากธุรกิจ
Type bankrekening

studentenrekening บัญชีสำหรับนักเรียน
Type bankrekening

Zijn er maandelijkse kosten voor de
bankrekening?

มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม

Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอน
เงินระหว่างประเทศคือเท่าไร

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?

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญ
หายหรือถูกขโมยบ้างไหม

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

Krijg ik een chequeboekje? ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening

Wat is de spaarrente? อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Vragen naar informatie over de spaarrente

Op welke manieren kunt u mij beschermen
tegen fraude?

คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกง
ได้อย่างไร

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

Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent

Mijn bankkaart werd gestolen. บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen

Kan ik mijn bankrekening blokkeren? คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได
้ไหม

Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren

Ik heb nood aan een vervangkaart. ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิ
ม

Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

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

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู
้ยืม

Vragen naar informatie over leningen

Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอั
ตราดอกเบี้ยได้บ้าง

Vragen naar informatie over de rentevoet

Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำ
นอง

Vragen naar informatie over hypotheken

Ik zou graag met een hypotheekadviseur
spreken.

ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษา
ด้านการจำนอง

Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur

Ik koop mijn eerste huis. ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉั
น

Verklaren dat u uw eerste huis koopt

Ik koop een tweede eigendom. ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหล
ังที่สอง

Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
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Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen

Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองท
ี่มีอยู่ของฉันใหม่

Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien

Ik koop eigendom om te onderverhuren. ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อป
ล่อยเช่า

Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren

Mijn bruto jaarinkomen is ______. รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering
Nederlands Thais
Ik zou graag een verzekering afsluiten. ฉันต้องการซื้อประกันภัย

Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering

inboedel/opstalverzekering ประกันภัยบ้าน
Type verzekering

reisverzekering ประกันการเดินทาง
Type verzekering

levensverzekering ประกันชีวิต
Type verzekering

gezondheidsverzekering ประกันสุขภาพ
Type verzekering

autoverzekering ประกันภัยรถยนต์
Type verzekering

huisdierenverzekering ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Type verzekering
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diefstalverzekering ประกันภัยโจรกรรม

Type verzekering

hypotheekbescherming การคุ้มครองการจำนอง
Type verzekering

studentenverzekering ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Type verzekering

groepsverzekering ประกันกลุ่ม
Type verzekering

schadeverzekering ประกันภัยทรัพย์สิน
Type verzekering

overstromingsverzekering ประกันภัยน้ำท่วม
Type verzekering

brandverzekering ประกันอัคคีภัย
Type verzekering

Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือ
น

Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt

Hoeveel kost de verzekering? ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Vragen hoeveel de verzekering kost

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 5 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

