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

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra
avgifter?

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?

Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från
andra banker?

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 Zweeds
Ik zou graag een bankrekening openen. Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.

Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen

Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten

Kan ik een bankrekening online openen? Kan jag öppna ett bankkonto online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart
krijgen?

Vilken typ av bankkort får jag?

Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening

Kan ik bankieren via mijn telefoon? Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon

Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? Vilka typer av bankkonton har ni?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn

lopende rekening bankkonto
Type bankrekening

spaarrekening sparkonto
Type bankrekening
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persoonlijke rekening personligt konto

Type bankrekening

gezamenlijke rekening delat konto
Type bankrekening

kinderrekening konto för barn
Type bankrekening

vreemde valutarekening konto för utländsk valuta
Type bankrekening

zakelijke rekening affärskonto
Type bankrekening

studentenrekening konto för studerande
Type bankrekening

Zijn er maandelijkse kosten voor de
bankrekening?

Är det några månadsavgifter?

Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Vad är det för avgifter för internationella överföringar?

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?

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

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

Krijg ik een chequeboekje? Får jag ett checkhäfte?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening

Wat is de spaarrente? Vad är sparräntan?
Vragen naar informatie over de spaarrente

Op welke manieren kunt u mij beschermen
tegen fraude?

På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?

Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
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Ik heb mijn bankkaart verloren. Jag har tappat bort mitt kreditkort.

Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent

Mijn bankkaart werd gestolen. Mitt kreditkort är stulet.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen

Kan ik mijn bankrekening blokkeren? Kan ni spärra mitt konto?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren

Ik heb nood aan een vervangkaart. Jag behöver ett ersättningskort.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

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

Skulle jag kunna få information om lån?

Vragen naar informatie over leningen

Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? Vad kan du berätta om räntan?
Vragen naar informatie over de rentevoet

Ik zou graag wat informatie hebben over
hypotheken.

Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.

Vragen naar informatie over hypotheken

Ik zou graag met een hypotheekadviseur
spreken.

Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.

Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur

Ik koop mijn eerste huis. Jag köper mitt första hem.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt

Ik koop een tweede eigendom. Jag köper min andra bostad.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt

Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. Jag vill ta ett nytt bolån.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
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Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. Jag vill granska mitt befintliga lån.

Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien

Ik koop eigendom om te onderverhuren. Jag köper en bostad att hyra ut.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren

Mijn bruto jaarinkomen is ______. Min årslön är _____.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering
Nederlands Zweeds
Ik zou graag een verzekering afsluiten. Jag vill köpa till försäkring.

Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering

inboedel/opstalverzekering hemförsäkring
Type verzekering

reisverzekering reseförsäkring
Type verzekering

levensverzekering livsförsäkring
Type verzekering

gezondheidsverzekering sjukförsäkring
Type verzekering

autoverzekering bilförsäkring
Type verzekering

huisdierenverzekering djurförsäkring
Type verzekering

diefstalverzekering inbrottsförsäkring
Type verzekering

hypotheekbescherming återbetalningsskydd
Type verzekering
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studentenverzekering studentförsäkring

Type verzekering

groepsverzekering gruppförsäkring
Type verzekering

schadeverzekering egendomsförsäkring
Type verzekering

overstromingsverzekering översvämning försäkring
Type verzekering

brandverzekering försäkring för brand
Type verzekering

Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

Hur många månader täcker försäkringen?

Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt

Hoeveel kost de verzekering? Hur mycket kostar försäkringen?
Vragen hoeveel de verzekering kost
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