
Imigrație
La bancă

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

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate? Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von
Geldautomaten anderer Banken an?

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

La bancă - Deschiderea unui cont bancar
Română Germană
Aș vrea să deschid un cont bancar. Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.

Indică faptul că vrei să-ți deschizi un cont bancar

Aș vrea să-mi închid contul bancar. Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Indică-ți intenția de a închide un cont bancar

Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet? Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Întreabă dacă îți poți deschide un cont bancar pe Internet

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

Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?

Întreabă ce fel de card vei primi conform contului tău

Pot să-mi accesez contul de pe telefon? Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Întreabă dacă poți realiza tranzacții bancare direct de pe telefonul tău mobil

Ce fel de conturi bancare aveți? Was für Kontotypen gibt es?
Întreabă ce fel de conturi bancare sunt disponibile

cont curent Girokonto
Tip de cont bancar

cont de economii Sparkonto
Tip de cont bancar
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cont personal Privatkonto

Tip de cont bancar

cont comun Gemeinschaftskonto
Tip de cont bancar

contul pentru copii Kinderkonto
Tip de cont bancar

cont curent în monedă străină Konto für fremde Währungen
children's account

cont de firmă Businesskonto
Tip de cont bancar

cont de student Studentenkonto
Tip de cont bancar

Există comisioane lunare? Fallen monatlich Gebühren an?
Întreabă dacă există comisioane lunare

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile
internaționale?

Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen
Überweisungen an?

Întreabă dacă există comisioane pentru tranzacții internaționale

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere
oder sie mir gestohlen wird?

Întreabă dacă există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu? Bekomme ich ein Scheckbuch?
Întreabă dacă primești un carnet de cecuri pentru contul tău

Care este rata dobânzii de economii? Wie ist der Zinssatz?
Solicită informații despre rata dobânzii de economii

Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude? Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Întreabă ce măsuri ia banca în cazul în care ești victima unei fraude
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Mi-am pierdut cardul de credit. Ich habe meine Kreditkarte verloren.

Menționează că ți-ai pierdut cardul

Mi s-a furat cardul. Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Menționează că ți-a fost furat cardul de credit

Îmi puteți bloca contul? Können Sie mein Konto sperren?
Întreabă dacă banca îți poate bloca contul

Am nevoie de un card nou. Ich brauche eine Ersatzkarte.
Menționează că ai nevoie de un card nou

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

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.

Solicită informații pentru împrumuturi

Ce dobândă aveți? Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Cere informații despre dobândă

Aș dori să primesc informații cu privire la
ipoteci.

Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.

Cere informații despre ipoteci

Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar. Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Solicită să vorbești cu un consultant ipotecar

Îmi cumpăr prima casă. Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Menționează că îți cumperi prima casă

Cumpăr a doua proprietate. Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Menționează că îți cumperi a doua proprietate

Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar. Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Menționează că vrei să îți reînnoiești împrumutul ipotecar
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Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar. Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.

Menționează că vrei să-ți verifici împrumutul ipotecar

Cumpăr o locuință pentru a o închiria. Ich kaufe eine Mietwohnung.
Menționează că vrei să cumperi o locuință pentru a o închiria

Venitul meu anual brut este de ______. Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Menționează care este venitul tău anual brut

La bancă - Asigurare
Română Germană
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare. Ich möchte eine Versicherung abschließen.

Menționează că te interesează o asigurare

asigurare de locuință Hausratsversicherung
Tip de asigurare

asigurare de călătorie Reiseversicherung
Tip de asigurare

asigurare pe viață Lebensversicherung
Tip de asigurare

asigurare de sănătate Krankenversicherug
Tip de asigurare

asigurare auto KFZ-Versicherung
Tip de asigurare

asigurare pentru animale de companie Versicherung für Haustiere
Tip de asigurare

asigurare în caz de furt Diebstahlversicherung
Tip de asigurare

asigurare ipotecară Hypothekenversicherung
Tip de asigurare
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asigurare pentru studenți Studentenversicherung

Tip de asigurare

asigurare de grup Gruppenversicherung
Tip de asigurare

asigurare de proprietate Sachversicherung
Tip de asigurare

asigurare în caz de inundații Flutschutzversicherung
Tip de asigurare

asigurare împotriva incendiilor Brandschutzversicherung
Tip de asigurare

Câte sunt sunt asigurat? Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Întreabă câte luni este valabilă asigurarea ta

Cât costă asigurarea? Was kostet die Versicherung?
Întreabă cât costă asigurarea
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