
Imigrație
La bancă

La bancă - General
Română Arabă
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti
comisioane?

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

Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară

Cât sunt comisioanele altor bancomate? ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar
Română Arabă
Aș vrea să deschid un cont bancar. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar

Aș vrea să-mi închid contul bancar. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar

Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet

Voi primi un card de debit sau un card de
credit?

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău

Pot să-mi accesez contul de pe telefon? هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil

Ce fel de conturi bancare aveți? ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile

cont curent الحساب الجاري
Tip de cont bancar
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cont de economii حساب ادخار

Tip de cont bancar

cont personal حساب شخصي
Tip de cont bancar

cont comun حساب مشترك
Tip de cont bancar

contul pentru copii حساب اطفال
Tip de cont bancar

cont curent în monedă străină حساب عملة أجنبية
children's account

cont de firmă حساب أعمال
Tip de cont bancar

cont de student حساب طالبي
Tip de cont bancar

Există comisioane lunare? هل هناك أية أجور شهرية؟
Întreabă dacă există comisioane lunare

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile
internaționale?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu? هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău
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Care este rata dobânzii de economii? ما هي نسبة الربح؟

Solicită informații despre rata dobânzii de economii

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude? ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude

Mi-am pierdut cardul de credit. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Menționează că ți-ai pierdut cardul

Mi s-a furat cardul. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit

Îmi puteți bloca contul? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul

Am nevoie de un card nou. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Menționează că ai nevoie de un card nou

La bancă - Ajutor financiar
Română Arabă
Aș dori să primesc informații cu privire la
împrumuturi.

أود الحصول على المزيد من المعلومات عن
القروض.

Solicită informații pentru împrumuturi

Ce dobândă aveți? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Cere informații despre dobândă

Aș dori să primesc informații cu privire la
ipoteci.

أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Cere informații despre ipoteci
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Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar. أود التحدث مع مستشار الرهن.

Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar

Îmi cumpăr prima casă. أنا أشتري منزلي األول.
Menționează că îți cumperi prima casă

Cumpăr a doua proprietate. سأشتري عقارا ثانيا.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate

Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar. اود إعادة الرهن.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar

Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar. أود مراجعة الرهن الحالي.
Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar

Cumpăr o locuință pentru a o închiria. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria

Venitul meu anual brut este de ______. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare
Română Arabă
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare. أود شراء التأمين.

Menționează că te interesează o asigurare

asigurare de locuință تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Tip de asigurare

asigurare de călătorie تأمين سفر
Tip de asigurare
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asigurare pe viață تأمين على الحياة

Tip de asigurare

asigurare de sănătate تأمين على الصحة
Tip de asigurare

asigurare auto تأمين على السيارة
Tip de asigurare

asigurare pentru animale de companie تأمين على الحيوانات األليفة
Tip de asigurare

asigurare în caz de furt تأمين ضد السرقة
Tip de asigurare

asigurare ipotecară حماية للرهن
Tip de asigurare

asigurare pentru studenți ممتلكات طالبية
Tip de asigurare

asigurare de grup تأمين على مجموعة
Tip de asigurare

asigurare de proprietate تأمين على الممتلكات
Tip de asigurare

asigurare în caz de inundații تأمين ضد الفيضان
Tip de asigurare

asigurare împotriva incendiilor تأمين ضد الحريق
Tip de asigurare

Pagină 5 24.05.2023



Imigrație
La bancă
Câte sunt sunt asigurat? كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟

Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta

Cât costă asigurarea? ما هو سعر التأمين؟
Întreabă cât costă asigurarea
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