
Imigrație
La bancă

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

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

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate? Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

Întreabă cât este comisionul de retragere numerar de la bancomatele altor bănci

La bancă - Deschiderea unui cont bancar
Română Daneză
Aș vrea să deschid un cont bancar. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar

Aș vrea să-mi închid contul bancar. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar

Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet

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

Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?

Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău

Pot să-mi accesez contul de pe telefon? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil

Ce fel de conturi bancare aveți? Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile

cont curent girokonto
Tip de cont bancar

cont de economii opsparingskonto
Tip de cont bancar
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cont personal personlig konto

Tip de cont bancar

cont comun fælleskonto
Tip de cont bancar

contul pentru copii børnekonto
Tip de cont bancar

cont curent în monedă străină udenlandsk valuta konto
children's account

cont de firmă erhvervskonto
Tip de cont bancar

cont de student studiekonto
Tip de cont bancar

Există comisioane lunare? Er der månedlige omkostninger?
Întreabă dacă există comisioane lunare

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile
internaționale?

Hvad er kommisionen for internationale overførsler?

Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

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

Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu? Modtager jeg et checkhæfte?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău

Care este rata dobânzii de economii? Hvad er opsparingsrenten?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude? På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
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Mi-am pierdut cardul de credit. Jeg har mistet mit kreditkort

Menționează că ți-ai pierdut cardul

Mi s-a furat cardul. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit

Îmi puteți bloca contul? Kan I spærre min konto?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul

Am nevoie de un card nou. Jeg har brug for et nyt kort.
Menționează că ai nevoie de un card nou

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

Jeg vil gerne have information om lån.

Solicită informații pentru împrumuturi

Ce dobândă aveți? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Cere informații despre dobândă

Aș dori să primesc informații cu privire la
ipoteci.

Jeg vil gerne have information om prioritetslån.

Cere informații despre ipoteci

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar

Îmi cumpăr prima casă. Jeg køber mit første hjem.
Menționează că îți cumperi prima casă

Cumpăr a doua proprietate. Jeg køber en anden ejendom.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate

Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar. Jeg vil gerne genlåne.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
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Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar. Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar

Cumpăr o locuință pentru a o închiria. Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria

Venitul meu anual brut este de ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare
Română Daneză
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Menționează că te interesează o asigurare

asigurare de locuință Indboforsikring
Tip de asigurare

asigurare de călătorie Rejseforsikring
Tip de asigurare

asigurare pe viață Livsforsikring
Tip de asigurare

asigurare de sănătate Sygeforsikring
Tip de asigurare

asigurare auto Bilforsikring
Tip de asigurare

asigurare pentru animale de companie Husdyrsforsikring
Tip de asigurare

asigurare în caz de furt Tyveriforsikring
Tip de asigurare

asigurare ipotecară Prioritetslånsbeskyttelse
Tip de asigurare
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asigurare pentru studenți Studenterforsikring

Tip de asigurare

asigurare de grup Gruppeforsikring
Tip de asigurare

asigurare de proprietate Skadesforsikring
Tip de asigurare

asigurare în caz de inundații Oversvømmelsesforsikring
Tip de asigurare

asigurare împotriva incendiilor Brandforsikring
Tip de asigurare

Câte sunt sunt asigurat? I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta

Cât costă asigurarea? Hvor meget koster forsikringen?
Întreabă cât costă asigurarea
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